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MOTTO: 

‘’M-am eliberat de falşii părinţi                                    

Cununându-mă cu un arbore 

Ce m-a îmbrăcat în tăcerea ce nu acuză,  

Credincios crezului meu am devenit FIUL SOARELUI 

Şi mi-am înălţat lumina către cer''.  
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PREFAŢA EDITORULUI 

 

Apărut în anul 2012 la „Editura Semănătorul online” ca un 
volum inedit, eseul „Cartea fiinţei uitate” scris de Elena Toma 
vede - după câţiva ani - lumina tiparului anul acesta sub sigla 
editurii „Semănătorul” şi aduce un nou şi aşteptat eveniment de 
debut literar.  

Ineditul constă în faptul că – aşa cum spune autoarea - 
lucrarea „nu este un argument ştiinţific sau documentaristic” ci o 
tema general-umană tratată psihologic : „încerc să clarific originile 
istorice ale religiei şi cauzele sau interesele comunităţilor sociale 
care au generat-o.”  

Puţine lucrări din România au abordat tema religiei de o 
altă manieră decât cea… religioasă. De pildă, cum ar fi cea 
psihologică sau filosofică. De la Anton Dumitriu1, licenţiat în 
matematici în 1929 şi în filosofie şi în 1938 când îşi susţine 
doctoratul cu teza „Bazele filosofice ale ştiinţei”, atât clericii cât şi 
istoricii, au tras – cum se spune - fiecare „turta pe spuza lor”. 
Pentru că este evident că între ei nu există abordări comune, 
intersecţiile interpretărilor lor de fapte, nu reprezintă decât o 
mulţime vidă.  

                                                 

1 A fost membru al Academiei Mediteranea del Dialogo din Roma, al 
Academiei Marchese din Ancona şi al Centrului superior de Logică şi ştiinţă 
comparată, a fost profesor onorific la Facultatea liberă de filosofie comparată din 
Paris şi la Institutul superior de ştiinţe umane din Urbino şi a obţinut în ţară mai 
multe premii ale Academiei Române. 
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In articolul meu „Ghiveciul Einstein: ştiinţă, creaţie, haos” 
spuneam: „Ştiinţa ajunge la apogeul ei de-abia atunci când se 
matematizează, când formează un sistem perfect coerent, 
raţional constituit. Religia reprezintă şi ea un sistem axiomatic 
coerent de idei prin Biblie, unde există principii care au 
consecinţe. Şi in permanenţă,  consecinţele se articulează mereu 
cu principiul iniţial, în mod perfect. 

Spre deosebire însă de scopul cercetării ştiinţifice, scopul 
bibliei este etic si religios. Un punct de pornire necesar pentru 
orice examinare a ei, este Evrei 11.3: "Prin credinţă pricepem 
că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu". Aceasta 
înseamnă că cele ce spune biblia despre creaţie este bazat pe 
revelaţia divină şi trebuie înţeles numai din punctul de vedere al 
credinţei. Acesta este aspectul care face o distincţie netă între 
abordarea biblică şi cea ştiinţifică. 

Nu se pot face deci, corelaţii între abordarea ştiinţifică şi 
cea din punct de vedere religios. Punctul de vedere ştiinţific este 
„lumesc” iar cel religios afirmă faptul că Dumnezeu a creat totul şi 
le stăpâneşte pe toate. Pe acest temei, este dezvoltat marele 
univers spiritual al religiei. Luând în considerare această ipoteză 
în ştiinţă, nu poţi explica nimic. Cu toate  acestea, cu ajutorul 
religiei se pot explica toate extrem de clar şi simplu. Cu o 
condiţie: nici un principiu religios nu poate fi introdus în ştiinţă, 
precum nici o axiomă ştiinţifică nu poate fi introdusă în Biblie. 
Acest din urmă caz este ceea ce se cheamă azi pompos 
„creaţionism ştiinţific” cu o consecinţă finală fatală:„distrugerea 
principiilor biblice, distrugerea religiei!”. Autoarea are marele merit 
de a nu intra nechemată nici în casa ştiinţei nici în templul religiei.  

Elena Toma priveşte din altă perspectivă şi faptele şi pe 
Dumnezeu „ca Ideal Moral Absolut”.   

Iată un paragraf edificator: 
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„Numai la nivelul unei comunităţi sociale adepţii majoritari 
ai unei religii neagă în faţa dumnezeului lor că minoritarii altor 
religii nu pot fi consideraţi membri comunitari legitimi. Evreii, 
influenţaţi de conducătorul religios Caiafa erau contra urmaşilor 
lui David. Biserica prin farisei se considera singura putere rămasă 
să decidă destinul poporului evreu în faţa suzeranităţii romane. 
Mesajul lui Iisus ce propovăduia mântuirea prin sacrificiu era de 
neacceptat pentru evreii ce-şi doreau un erou eliberator de sub 
ocupaţia romană.” 

Şi încă,  

„La început poporul l-a urmat pe Iisus pentru minunile 
sale, apoi l-a părăsit pentru că nu lupta contra romanilor. Iisus 
lupta împotriva unui rău universal şi nu se făcea părtaşul vreunei 
puteri terestre vremelnice. Miracolul învierii din morţi a lui Iisus a 
fost replica prin care Dumnezeu ca Ideal Moral Absolut a 
combătut divinităţile ca emanaţie a intereselor tribale.” 

Un documentar TV de la  „Naţional Geografic” în zilele 
Paştelui ortodox 2013 se înscria  exact pe acelaşi coordonate pe 
care autoarea Elena Toma le intuise cu mult înainte de a publica 
online această carte în iunie 2012. Iată deci o confirmare 
importantă pentru o lucrare nepretenţioasă, care foloseşte 
termeni specifici şi chiar personali. Autoarea, bine inspirată, 
adăugă un glosar la final şi note de subsol. Acestea fiind zise, vă 
asigur că aveţi sub sigla editurii noastre o carte care merită pe 
deplin să fie citită. 

  

Nicolae N. Tomoniu, director editura „Semănătorul” 
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PREFAŢA AUTOAREI 

 

          Lucrarea de faţă este un eseu, nu este un argument 
ştiinţific sau documentaristic,  în paginile scrise de mine încerc să 
clarific originile istorice ale religiei şi cauzele sau interesele 
comunităţilor sociale care au generat-o dintr-o perspectivă 
particulară, uneori pur imaginativă, lipsită de argumente ştiinţifice. 

           Din copilărie suntem educaţi de către părinţi în numele 
tradiţiilor religioase moştenite din strămoşi. La şcoala civică 
învăţăm că există mai multe religii.  Atunci noi, cei îndrăgostiţi de 
DUMNEZEU dar nu fanatici, ne interogăm nedumeriţi:  

ALFA: - De ce există mai multe religii? 

OMEGA: - Prin urmare există mai mulţi „dumnezei’’? 

RĂSPUNS: - Nu pot fi mai mulţi dumnezei ci diverse percepţii 
istorice ale dumnezeirii de către diversele civilizaţii omeneşti.                 

           Ideea de dumnezeire la oameni este apropiată de 
moştenirile istorice ce-au generat cultul religios al popoarelor 
păstorite. De aceea ca urmaşi plângem pentru suferinţile îndurate 
de strămoşi şi ne divinizăm eroii istoriei naţionale. Personal l-am 
admirat pe Ştefan cel Mare când a îngenuncheat în faţa regelui 
Vladislav al Poloniei pentru a scuti ţara de suferinţe şi l-am 
divinizat pe martirul voievod Mihai Viteazul ce a deschis calea 
pentru întregirea neamului român. Biserica română i-a recunoscut 
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meritele de mare ctitor de lăcaşuri de cult monahal lui Ștefan 
voievod şi l-a trecut în rândul sfinţilor iar capul martirului voievod 
Mihai Viteazul l-a conservat în lăcaş sfânt pentru a deveni ghidul 
urmaşilor ce urmau să-i împlinească visul. Aşa s-au născut şi zeii 
în alte timpuri la alte popoare, zei după chipurile şi faptele de 
laudă ale strămoşilor cărora urmaşii lor le-au fost recunoscători.  

Cu alte cuvinte religia trebuie să slujească intereselor 
naţionale şi culturale ale poporului respectiv, altfel nu poate fi 
legitimă faţă de credincioşi. Ca beneficiari nu trebuie să spunem 
sfinţi gândindu-ne neapărat la crucificaţi ci şi la oamenii ce-au 
contribuit şi contribuie la realizarea binelui pentru toţi. Într-adevăr 
crucificaţii2 au arătat că îmbrăcându-se în arborele crucii şi 
smerindu-se faţă de legile natural-demiurgice3 pot birui moartea, 
crucificaţii au evanghelizat moartea şi fac miracole cu moartea 
supusă ce însănătoşeşte viii. Există nemuritori ce au făcut şi fac 
bine viilor fără să fie nominalizaţi sfinţi, aceştia au biruit moartea 
cu faptele lor bune : oameni de ştiinţă, luptători pentru dreptate, 
în genere oameni buni ce-au ajutat şi ajută la îmbunătăţirea vieţii 
oamenilor în toate aspectele existenţiale: cultură, sănătate, 
egalitate socială. De exemplu din arborele sfinţilor fac parte 
savanţii Pasteur ce au descoperit vaccinul şi alţii ce asemenea lor 
sunt indispensabili.  

 
 

                                                 

2 A CRUCIFICÁ crucífic tranz. 1) înv. (osândiți) A executa prin pironire pe 
cruce; a pune pe cruce; a răstigni. 2) fig. A supune la chinuri groaznice; a 
răstigni; a tortura. /<fr. crucifier 
3 DEMIÚRG s. m. Nume dat în filosofia lui Platon, creatorului divin care a 
făurit lumea; Forță supranaturală, creatoare și cârmuitoare a lumii; divinitate; 
Dumnezeu; p. ext. principiu activ și creator.  2) fig. Forță creatoare; principiu 
activ. [Sil. -mi-urg] /<lat. demiurgus, fr. demiurge 
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Cap.1.PRIMELE CONFLICTE RELIGIOASE 

         
Legenda genezei fiilor lui Adam şi Eva îşi are originea în 

tradiţiile şi practicile magice de la sfârşitul epocii matriarhale şi 
începutul epocii patriarhale. Scrierile religioase ce prefaţează 
Biblia sunt inspirate din izvoarele scrise sau istorisite ale triburilor 
războinice din zona mării Moarte. Aceste scrieri transmise ca 
mesaj iniţiatic4 au stat la baza fondării religiilor din epocile 
patriarhale. Magul5 tribal aspiră să preia conducerea tribului 
încercând să-l reprezinte pe tatăl ancestral. Eva strămoaşa s-a 
trezit prima la invocaţiile  magului ce i-a oferit mărul său A. D. N. 
pentru deschiderea ochilor. Sfatul tribal alcătuit din războinici 
neagă autoritatea magului şi îşi asuma decizia de veto interzicând 
lui Adam şi Eva (strămoşi ce se odihneau în paradisul spiritelor 
adormite):„Din toţi pomii să mâncaţi, numai din acesta să nu 
mâncaţi’’. Magul ce aspirase la autoritatea de a conduce însuşi 
tribul blestemă pe urmaşii lui Adam. În consecinţă sfatul tribal 
condamnă magul (numit şarpe edenic prin natura funcţiei ce a 
avut-o) ce aspirase la autoritatea strămoşului Adam la strivirea 
capului său blasfemiator de către strămoaşa Eva. Drept urmare 
fiii lui Adam şi Eva pe lângă conducerea tribului îşi asumă şi rolul 
de preoţi, slujesc ritualul de pomenire a morţilor şi fac sacrificii 
pentru zei. Fetele erau crescute şi educate în spiritul practicilor 
magice, ele o slujeau pe strămoaşa Eva, fiind condamnate prin 
natura lor biologică să nască în dureri pe fiii bărbatului. Adam, 
tatăl ancestral îşi recunoştea urmaşii numai prin strămoaşa 
gratulată „mamă a tuturor celor vii”.    

Practicile religioase tribale cereau recunoaşterea fiilor de 
către strămoşi. Bărbatul nu era considerat capul familiei ci 
reprezenta şarpele, adică totemul reproducător ce-l slujea pe tatăl 

                                                 

4 INIȚIÁTIC, -Ă adj. 1. Care ține de inițiere. 2. Ezoteric, care nu poate fi înțeles 
decât de inițiați. [Pron. -ți-a-. / < it. iniziatico]. 
5 MAG, magi, s. m. Preot la unele popoare orientale din antichitate; p. ext. 
învățat; filozof; astrolog; vrăjitor. ♦ (În religia creștină) Fiecare dintre cei trei 
regi veniți din Orient să se închine lui Isus la nașterea sa. ♦ Fig. Sol, vestitor. – 
Din sl. magŭ. 
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ancestral. Bărbatul îşi închina fiii tatălui ancestral ce redevenea 
tatăl celor vii. Magul a blestemat fiii lui Adam prin care Adam 
trezitul a fost ispitit să coboare in iad, adică să se încarneze şi să 
intervină în luptele dintre aspiranţii la şefia tribului. Istoria primelor 
conflicte religioase a fost preluată de scrierile tuturor religiilor, 
părinţii religiilor făcând-o cunoscută credincioşilor drept pildă a 
neascultării.  

Invocaţiile6 magice resuscitează informaţia adormită 
pentru a prelua controlul conştiinţei. Subconştientul (înger 
veghetor) creează un zid între partea inconştientă (defulările 
morţilor ce revendică lumina) şi partea conştientă ce afirmă 
lumina de drept. Cheia luminii o are numai conştiinţa. Magul are 
cheia tenebrelor, a superstiţiilor ce-l înspăimântă pe om.   Magul 
cel rău îşi biciuieşte victima şi-i culege sângele în pocal zicându-
şi în nemernicia sa :„Cu adevărat m-a răsplătit legiuitorul cu 
sângele jertfelnic al sclavului iertător’’. Sângele victimei este ales 
pentru spălarea păcatelor celor ce l-au schingiuit.  

Practicile magice dezvoltă sindromul schizofreniei 
populare ce caută în permanenţă miei şi ţapi ispăşitori pentru 
spălarea păcatelor celor vii şi morţi. Veghea stopează atacurile 
vrăjitorilor. Trebuie să ne rugăm pentru afirmarea suflării 
Demiurgului Sfânt în creaţie. Sfinţii adevăraţi anihilează puterile 
vrăjitorilor şi afirmă atotputernicia lui Dumnezeu. Magii nu pot 
influenţa deciziile lui Dumnezeu, deciziile sale sunt morale şi 
naturale.  

 
     Cap.2. ZEUL COMUNITAR ŞI SACRIFICIUL 

RITUALIC7 
 
Credincioşii îşi glorifică zeul comunitar ce devine lege 

divină pentru acea comunitate. Zeul recunoscut apără interesele 
comune ale credincioşilor. Interesele individuale sunt cauzele 
disputelor religioase. Credincioşii sunt consumatori şi producători 

                                                 

6 INVOCÁ, invóc, vb. I. Tranz. 1. A chema în ajutor (mai ales o divinitate). 2. A 
cita ceva în favoarea sa, a se referi la ceva ce poate servi cuiva ca argument în 
susţinerea unei afirmaţii. – Din fr. invoquer, lat. invocare. 
7 ritualic=  ce ţine de tradiţia religioasă sau culturală a unei comunităţi omeneşti 
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de magie. Aşadar Dumnezeu nu este recunoscut ca ideal moral 
obiectiv ce triază, însufleţeşte şi transformă substanţa genetică în 
fiinţă umană. Adam şi Eva au fost chemaţi din Eden (paradisul 
spiritelor adormite) la nunta bărbatului cu femeia. Fiii bărbatului şi 
femeii sunt obligaţi să asculte de zeul comunitar căruia trebuiau 
să-i aducă sacrificii. 

Zeul este crud şi pofteşte jertfă sângeroasă, el reprezintă 
în fapt dorinţele comunităţii ce întâi îl favorizează pe Abel ce-i 
închină jertfe animale, apoi îi cere lui Cain să-l sacrifice pe Abel. 
Zeul comunitar îl însemnează cu pecetea protectoare a morţilor 
pe Cain care i-a  închinat sângele lui Abel. Biblia este scrierea 
consacrată a tuturor triburilor originare din Adam.  
            În Vechiul Testament Dumnezeu este celebrat ca 
divinitate subiectivă ce-şi ajută adepţii şi îşi pedepseşte inamicii. 
Zeul poate fi bun sau rău in funcţie de interesele celui ce îl invocă 
în scop de vendetă sau pentru a i se împlini dorinţe paşnice. 
Jertfa este santificată prin acceptarea ei de către zeul comunitar 
ce-şi graţiază adepţii şi le împlineşte dorinţele.  
             Identificarea lui Dumnezeu cu eroul comunitar ce se 
sacrifică pentru binele comunitar a devenit cu timpul aspiraţia 
celor mulţi.  

Cap.3. IISUS HRISTOS ŞI POPORUL EVREU 

            Evreii au negat mesajul mântuitor a lui Iisus ce acceptase 
să fie sacrificat pentru a deveni Salvatorul iertător. Hristos ce le 
spunea „Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în mine” nu era considerat alesul 
comunitar predestinat a deveni Mesia poporului evreu ci un fiu 
ilegitim ce va fi crucificat ca un tâlhar. Iisus a fost contestat de 
către reprezentanţii bisericii evreieşti din acele timpuri istorice că 
ar fi fiul dumnezeului lor Iehova, divinitate ce le promisese 
ocrotire şi puterea Sabiei ca scaun de domnie perpetuă. De-a 
lungul timpurilor lojile masonice creştine au perpetuat legenda 
regelui David ocultat ca strămoş a lui Iisus ce le-ar fi dat dreptul 
de stăpânire asupra teritoriilor israelite.  
            Iisus Hristos ce spunea :„Eu sunt calea şi adevărul’’ se 
considera fiul Dumnezeirii ce însufleţeşte prin suflarea sa sfânta 
creaţia iar celor ce-l linguşeau zicându-i:„Osana, fiul lui David !”, 
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le răspundea:„ Voi ziceţi !...”. Concepţia religioasă a lui Hristos se 
apropia de a vechilor prooroci: Elisei, Ieremia, Ilie. De altfel 
dreptul de a te numi fiul Adevăratei Dumnezeiri Sfinte ce 
însufleţeşte nu poate fi contestat nici unei fiinţe umane, nici măcar 
plantelor sau animalelor. Biserica creştină pentru a-şi legitima 
dreptul material de proprietate asupra lăcaşurilor sfinte din patria 
de origine a lui Iisus Hristos, l-a mărturisit întotdeauna ca fiu al 
împăratului David.  
             Numai la nivelul unei comunităţi sociale adepţii majoritari 
ai unei religii neagă în faţa dumnezeului lor că minoritarii altor 
religii nu pot fi consideraţi membri comunitari legitimi. Evreii, 
influenţaţi de conducătorul religios Caiafa erau contra urmaşilor 
lui David. Biserica prin farisei se considera singura putere rămasă 
să decidă destinul poporului evreu în faţa suzeranităţii romane. 
Mesajul lui Iisus ce propovăduia mântuirea prin sacrificiu era de 
neacceptat pentru evreii ce-şi doreau un erou eliberator de sub 
ocupaţia romană. Concepţia filozofica a lui Iisus ce propovăduia:„ 
Daţi Cezarului ce-i al Cezarului şi urmaţi-mă” nu-şi avea locul în 
inima robilor evrei. La început poporul l-a urmat pe Iisus pentru 
minunile sale, apoi l-a părăsit pentru că nu lupta contra romanilor. 
Iisus lupta împotriva unui rău universal şi nu se făcea părtaşul 
vreunei puteri terestre vremelnice. Miracolul învierii din morţi a lui 
Iisus a fost replica prin care Dumnezeu ca Ideal Moral Absolut a 
combătut divinităţile ca emanaţie a intereselor tribale.  

Cap.4. BENEFICIARII 

            Iisus Hristos prin miracolul învierii din morţi în chip angelic 
vindecător e considerat Mântuitorul creştinilor, cel ce salvează şi 
veghează. Iisus a devenit Acoperământul Sfânt al creştinilor. 
Creştinii prin consumarea împărtăşaniei îşi asumă un Iisus 
Hristos post-mortem, devenit Tatăl liturgic ce graţiază păcătoşii şi 
însănătoşeşte bolnavii. Creştinii sunt beneficiarii sacrificiului lui 
Hristos şi al sfinţilor ce-au acceptat sacrificiul pentru a mântui 
creaţia decăzută. Creştinii glorifică şi laudă suferinţele lui Hristos 
şi ale sfinţilor martiri. 
             Lauda adusă lui Dumnezeu trebuie împlinită prin fapte 
bune şi virtuţi creştine. Lăudătorul în genere laudă pentru a-i fi 



 

13 

iertate păcatele şi pentru a i se împlini dorinţele. Iisus Hristos a 
fost recunoscut  Dumnezeul ce s-a sacrificat de bună voie prin fiul 
însufleţit pentru a arăta calea mântuirii pentru toţi fiii şi fiicele 
oamenilor. Creştinii îl recunosc pe Iisus Hristos în dublă ipostază: 
orfan adoptat în calitate de martir nevinovat şi Tatăl Ceresc, Duh 
Sfânt şi Acoperământ Veghetor.  

Cupele liturgice conţin fluid angelic vindecător. Moaştele 
sfinţilor, icoanele şi statuile sau alte obiecte de cult religios sunt 
impregnate cu fluidul rugător a celor vii. Împărtăşania poate fi 
considerată fluid iertător ce simbolizează sângele martirizat a lui 
Hristos şi al sfinţilor. Agheasma sfinţită acumulează pocăinţa 
morţilor şi viilor în faţa Dreptului Judecător, prunc sfinţit în 
rugăciunile tuturor sfinţilor. Iisus Hristos a devenit Medic Ceresc 
Sfânt. 

 
 

 Cap. 5. PROIECŢIA8 MAGICĂ A LEGIUITORULUI TRIBAL 
                
În epoca matriarhală cea mai în vârstă dintre femeile din 

trib îşi reprezenta fiii şi fiicele în faţa zeului tribal. Eva, strămoaşa 
tribală era proclamată mama celor vii de către zeul-tată. În epoca 
patriarhală fiii sunt investiţi cu putere de către strămoşul ancestral 
zeificat. Agricultorul observând că zeului-tată îi plac jertfe 
sângeroase îl ucide pe păstor şi-l îngropă în ţărână. Sângele 
păstorului este resuscitat în ritualul de pomenire a morţilor. Eva - 
strămoaşa prin intermediul sfatului tribal cere un alt fiu să-l 
slujească pe zeul-tată. Seth devine noul şef tribal ce preia 
prerogativele lui Abel iar Cain devine „persona non gratta” şi este 
alungat din trib. Dumnezeul lui Adam şi Eva era o divinitate 
animalieră. Omul închinându-se zeului animal regresează 
devenind fiară însetată de sânge. Zeul animal pecetluieşte 
fruntea lui Cain în semn că a ucis în numele lui. Până la moartea 
lui Abel zeul întruchipa forţa telurică a animalului sacrificat în 
numele lui. Prin uciderea lui Abel zeul devine pe jumătate om. 
Invidiosul agricultor este alungat din trib, pentru a supravieţui 

                                                 

8proiecţie= reprezentare tridimensională în spaţiul virtual; proiecţie magică= 
reprezentaţie cu scop manipulator 
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deveni războinicul ce cucereşte alte pământuri şi triburi ce le 
închină strămoşului tribal pentru a fi iertat. Uciderea lui Abel 
coincide cu sfârşitul epocii matriarhale şi începutul epocii 
patriarhale când se produce expansiunea triburilor şi formarea 
statelor sclavagiste. 

Seth rămâne moştenitorul vetrei strămoşeşti ce conservă 
zestrea ancestrală în numele lui Adam şi Eva, strămoşi tribali. 
Bărbaţii la vremea căsătoriei ofereau ofrande zeiţei mame. Zeiţa 
mamă ca soţie a zeului tată ce o proclamase mama celor vii 
binecuvânta căsătoriile în trib. Sfatul tribal alegea magul ce se 
ocupa de educaţia tinerelor fete. În urma plângerii bărbaţilor că 
magul bărbat fură fecioria tinerilor fete, zeiţa mama prin 
intermediul sfatului tribal îl castrează pe mag (în sensul că-l 
obligă să ducă o viaţă de ascet9). Copiii născuţi în afara legilor 
tribale erau proscrişi şi izolaţi, ba chiar alungaţi din trib. Probabil 
că proscrişii s-au retras în locuri izolate şi au format arborele 
genealogic a celor fără strămoşi ce-l proclamau tată veghetor pe 
Dumnezeul aprioric cunoaşterii umane. Cu timpul proscrişii au 
devenit civilizatori, au luptat împotriva sclaviei totemice şi au 
afirmat dreptul la viaţă prin prisma conştiinţei binelui.  
 
 

Cap. 6. LUNA PLINĂ ŞI MANIFESTĂRILE  VAMPIRICE  
ALE OAMENILOR 
               

Luna plină coincide cu ciclul germinaţiilor. În faza lunii 
pline magii aduceau ofrande sângeroase zeului tată. Carnea 
animalului era consumată la masa ritualică închinată zeului tribal. 
Sângele magnetizat cu dorinţe sângeroase era închinat zeului 
tată. Războinicii erau tot una cu totemul, animalul căruia îi purta 
numele. 

Războinicii ucideau cu ajutorul zeului animal: lup, leu, 
scorpion, tigru, dragon, şacal, şarpe.  

                                                 

9 ascet=  termen religios ce se referă la un mod de viaţă cu privaţiuni alimentare, 
sexuale şi lipsit de confort material 
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Sacrificatorul era un schizofrenic, practicant al unor 
ritualuri magice auzea voci ce-i poruncea „în numele Domnului” 
să jertfească sau să consume sânge nevinovat.      

Astăzi preoţii slujesc liturghia fiului santificat10 ce 
împărtăşeşte oamenii cu fluid angelic pentru a-i vindeca de 
vampirism. Tatăl liturgic castrează informaţia recesivă şi 
credincioşii sunt eliberaţi de charmă. Credincioşii se împărtăşesc 
dintr-un trup hristic comun ce simbolizează legea divină pentru 
acea comunitate.  

Legea ce zeifică totemul11 îi favorizează pe cei puternici 
(homo homini lupulus).  

Legea hristică12 supune oamenii judecaţii crucii ce 
neutralizează tendinţele agresive. Crucea vindecă oamenii de 
vampirism neutralizând informaţia recesivă.  

 
Cap.7. APOCALIPSA ONIRICĂ 

              
Lumea nevăzutelor este percepută ca un spectacol oniric.  

Proiecţia nevăzutelor reprezintă apocalipsa ideilor ce aspiră să 
controleze naşterea celor văzute şi create. Îngerul credincios 
extirpează viscerele magice ale proiecţiei comune lăsând numai 
îmbrăcămintea arhetipului idealizat să controleze naşterea celor 
afirmate bune. Ideile viscerale ale proiecţiei comune reprezintă 
haosul, negaţia celor afirmate idealuri. Cămaşa roşie a martirului 
reprezintă iertarea faţă de cele comune care l-au victimizat, 
tocmai de aceea imaginea arhetipală e sacralizată.  
             Cămaşa roşie a martirului este opusă  energiei viscerale 
a inconştientului colectiv ce aspiră să biruiască conştiinţele. Ideile 
sfinte controlează facerea arhetipală, materializată icoană. Sfinţii 
supun tăcerii latura ezoterică a pruncilor şi le afirmă aura curată 
în creaţia celor arhetipale. Tiparul original este controlat de Tatăl 

                                                 

10 santificat = sfinţit, trecut în rândul sfinţilor 
11 totem = amuletă , obiect adorat ce la primitivi reprezenta un animal zeificat al 
cărui animă s-ar însoţi cu purtătorul, înzestrându-l cu forţa şi caracteristicele  
animalului respectiv 
12 hristic(ă) = referitor la principiile creştine inspirate din învăţăturile lui  
Hristos 
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Ceresc, ideal suprem şi supraegou etic divinizat de cele morale 
comune şi afirmat de cele sfinte. Masca defulatoare a oniricului 
ce nu ascultă de arhetipul bun ci de un supraegou necastrat13 
reprezintă un act creaţionist zeificat la nivelul unui comunităţi ce 
materializează şi afirmă un lider ce le împlineşte poftele imorale. 
Prin prisma supraegou-ului necastrat cei mulţi participă la războiul 
lumilor ocultate. Distrugerile la nivel de creaţie sunt cauzate de 
expansiunea logosului negat ce forţează intrarea în cele afirmate. 
Logosul negat trebuie neutralizat la nivel de câmp tahionic, numai 
răspunsul imunitar ce le recunoaşte şi le afirmă pe cele pozitive 
trebuie fluidificat.   
 
 

Cap.8. SFINŢII PROOROCI ŞI CĂLĂTORIILE LOR ÎN 
TIMP 

 
Din mărturiile sfinţilor prooroci ce au călătorit în 

atemporal14 bisericile ca proiecţie în câmp tahionic15 au înfăţişare 
de heruvim, un fel de navă aripată ce conservă informaţia 
îngerească. Heruvimul reprezintă un proiect futurologic la nivel de 
câmp tahionic. Contactaţi de o formă angelică superioară sfinţii 
prooroci au fost sustraşi legilor timpului fizic. Cum au fost 
conectaţi sfinţii prooroci la suflarea Duhului Sfânt? 
             Din mărturiile unor conectaţi la rugăciunea liturgică a 
bisericilor deja construite, Duhul Sfânt li s-a relevat când au reuşit 
să-şi supună gândirea şi respiraţia gurii rugăciunii înălţătoare. 
Unii mărturisesc înălţarea veşmântului lor  bioenergetic de către 
îngerii bisericilor prin conexiune la nivelul subconştientului lor în 
timpul somnului, veşmântul bionergetic al conectaţilor fiind 
chemat la acoperământul sfânt de imaginea arhetipală a lui Iisus 

                                                 

13 necastrat(ă)=  în sens psihanalitic cu potenţial de dezvoltare în sens negativ, 
spiritualitatea evoluată este reprezentată de gândirea neutră. 
14 atemporal=  haos primordial unde informaţia e fără memorie fizică, univers 
incognoscibil din cauză că-i lipsesc principiile demiurgice  care l-ar putea 
actualiza 
15 tahionic= referitor la un câmp energetic format din tahioni, cele mai mici 
particule ce-ar reprezenta transformarea materiei în energie. 
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Hristos. Sfinţii prooroci au fost conectaţi la nivel de câmp tahionic 
şi au intrat în nava heruvim fiind părtaşi şi mărturisitori ai unui 
proiect mesianic ce se va materializa în viitor. Conexiunile magice 
numite posesii nu conduc către Hristos ci către un filon magic ce 
se ascunde de judecata Demiurgului Sfânt. Filonul magic duce la 
depersonalizare16 deoarece neagă egou-ul în favoarea magului 
omnipotent. La nivelul acaparării veşmântului bioenergetic17 de 
către magul şarpe intervine îngerul veghetor ce afirmă suflarea 
omului şi castrează şarpele, adică fluidul magic posesiv. Se 
spune că fiecare fiinţă are un înger veghetor, adică un sistem de 
alarmă ce anunţă Atotcreatorul că este atacat de inamicii demoni 
ce nu se supun legilor demiurgice. Îngerul morţii, antibiotic 
vindecător castrează puterile fluidului magic şi  eliberează lumina 
conştiinţei din tenebre.  Cei ce se consideră reîncarnaţi vorbesc 
de amintirile unei vieţi anterioare ce nu se supun tăcerii, adică o 
informaţie moartă în formă de şarpe ce caută să sustragă energie 
vie. Yang18 şi ying mai sunt consideraţi de către mistici şerpii 
morţii universale ce fură de la vii pentru a reîncarna informaţiile 
unei lumi ocultate, ceea ce a devenit istorie în atemporal. Misticii 
considerau că Adam şi Eva n-au fost numai strămoşi tribali ci şi 
slujitorii atemporalului mort ce ar fi corupt informaţia chemată a se 
reîncarna în urmaşi.  Aşa ar fi avut loc o osmoza între informaţia 
morţilor din lumea fizică şi lumea atemporală.  
             Căderea celor doi şerpi din atemporal ar fi dus şi la 
căderea demonilor ce distrusese viaţa lumii devenită atemporal, o 
lume considerată ca o mare moartă (vezi manuscrisele de la 
marea Moartă). Căderea informaţiei negate din atemporal ce 
căuta să acapareze energia vitală a sistemele vii l-a determinat 
pe Demiurg să ia măsuri împotriva demonilor prin intermediul 
                                                 

16 depersonalizare=.negarea caracteristicilor ce ţin de individualizare, de 
unicitate vizavi de o altă persoană. 
17 bioenergie= energia bio ce îmbracă corpul fizic, rezultată din arderile 
metabolice; figurativ, suflarea viului. 
18 yang= 1.termen oriental, principiu pozitiv masculin, ce împreună cu 
principiul negativ feminin ying ar controla reîncarnarea morţilor; 2. viaţa s-ar 
naşte în urma neutralizării reciproce a celor două principii atemporale, 
considerate primordiale, înfăţişate figurativ sub formă de şerpi în formă de 
spirală involutivă 



 

18 

îngerilor. Demonii sunt grefele informaţionale ataşate de 
biocâmpul celor vii, pot influenţa gândirea şi comportamentul 
uman. Demonii ar fi protagoniştii neascultării iar îngerii sunt 
entităţi credincioase Demiurgului cu ajutorul cărora îşi impune 
legile creaţioniste benefice. Aşa a început lupta dintre îngeri şi 
demonii ce aspirau să se încarneze în lumea celor vii. La un 
anumit nivel de discernământ Dumnezeu a adus la cunoştinţa 
iniţiaţilor cele întâmplate pentru ca oamenii să asculte de îngerii 
credincioşi şi nu de demonii distrugători. Oamenilor, Dumnezeu 
le-a dat cunoaşterea binelui şi răului tocmai pentru a birui răul şi 
credinţa pentru ai proteja prin îngerii veghetori. Manuscrisele de 
la marea Moartă fiind scrierile secrete ale unor iniţiaţi cărora 
Dumnezeu le-ar fi adus la cunoştinţă revolta demonilor răzvrătiţi 
împotriva legilor demiurgice. La nivel de basm popular se 
vorbeşte de un furt energetic vital de la latura conştientă de către 
zmeul mort. Castrarea psihanalitică a zmeului mort permite 
evoluţia conştiinţei ce se afirmă pe sine şi neagă fluidul şarpe ce 
o devitalizează în favoarea zmeului tenebros.  
 

Cap.9. PROIECTUL MESIANIC 
 
Temponauţii sunt oameni vizionari ce prin intermediul 

energiei psihice au călătorit în câmpul tahionic al lumii fizice şi i-
au cunoscut tendinţele dezvoltării. Câmpul tahionic al lumii vii e 
alcătuită din corpusculi energetici ce înmagazinează informaţia 
rezultată din materia vie. Informaţia acumulată în acest câmp 
tahionic fiind respiraţia cosmică a lumii fizice vii. Haosul e lipsit de 
legi fizice unde informaţia este îngheţată în aşteptarea unui act 
creaţionist. Dezgheţul, bing-bangul este controlat de Demiurg ce 
fluidifică starea angelică sub formă de naştere mesianică. 
Naşterea mesianică produce anticorpii necesari lumii ce se va 
materializa sub formă de organisme vii. Informaţia negată este 
expulzată pentru a se pietrifica făcând deosebire între ea şi viul 
fluid ce va urma căile evoluţiei şi prefacerilor organice. Naşterea 
viului înalţă răspunsul imunitar cel ajută să evolueze la nivel de 
câmp tahionic. Mesajul mesianic poate reprezenta şi o experienţa 
istorică şi religioasă benefică, afirmată de către conştiinţă. Divinul 
sacralizat împarte răspunsul imunitar sub formă de fluid 
vindecător. Aleşii au lăsat scrieri sacre pentru generaţiile viitoare, 
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un ghid astral pentru iniţiaţi. Despre Iisus s-a spus că s-a născut 
din informaţia angelică acumulată în navele heruvim vizitate de 
sfinţii prooroci. Sfinţii prooroci au fost chemaţi de Dumnezeu 
pentru a-l vedea pe fiul său şi a depune mărturie prin ei în faţa 
oamenilor că acesta va fi Vindecătorul celor vii şi Iertătorul celor 
greşiţi din lumea răzvrătită din atemporal. În atemporal 
Dumnezeu concepuse un proiect mesianic, un fiu divin ce va 
purta anticorpii îngheţaţi din lumea atemporală pentru a distruge 
bolile lumii fizice atacate de demonii încarnaţi. Probabil că lumea 
din atemporal îşi distrusese fiinţarea din cauza individualismului, 
de aici mesajul de iubire către oameni: a fi iertători şi iubitori ca 
fiinţe vremelnice. Biserica însăşi ar fi fost proiectată în câmp 
tahionic şi dăruită cu fluid angelic vindecător. La nivelul 
construcţiei bisericeşti se pot vedea unghiurile cosmice ce-i înalţă 
pe sfinţi. Icoanele ca arhetip transmit o informaţie pozitivă, 
reprezintă un mesaj pictural ce-l sensibilizează pe privitor. Starea 
recesivă a inconştientului comunitar reprezintă latura răzvrătită ce 
neagă arhetipul şi nu respectă dreptul de liber-arbitru al fiecărui 
individ. Amintirile noastre devin în câmpul tahionic  scuturi 
protectoare, experienţe ce ne apară şi declanşează răspunsul 
imunitar către latura conştientă ce se fortifică contra agresorilor. 
Latura regresivă a inconştientului colectiv este alcătuită din zmeii 
lupi ce sunt fraţi gemelari cu magii şerpii ce caută să devină 
dragoni înaripaţi. Numai gândirea neutră fluidifică informaţia 
benefică şi permite evoluţia conştiinţei. La porţile timpului stau 
veghetorii ce declanşează alarma în timpul prezent.  

 
Cap.10. HOMO HOMINI LUPUS 
 
Nu există om fără păcat pentru că fluidul ezoteric19 

nejudecat întunecă lumina. Dictatorul din umbră se răsfaţă şi 
serveşte lumii cuvinte potrivite. Înşelăciunea cuvintelor descânta 
drumul către sclavie.                                         

Duşmanii se ponegresc şi se acceptă amici conform 
intereselor. Unii şi alţii, duşmani sau amici dansează să moară 
tăcerea noului început. Nimeni nu observă că spirala şarpelui 

                                                 

19 ezoteric=  secret incompresibil, moştenit prin taina iniţierii 
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zeificat duce către tenebre. Ajunşi în tenebre se bat pentru 
supravieţuire. Cei puternici fac din cei slabi scări pentru a se 
înălţa din nou în slavă. Pruncul se bazează pe instinctul matern 
ca să supravieţuiască. „Iată soluţia problemei!’’ îşi zice fericit că a 
scăpat de visul tenebros.  

Intuiţia vie denunţă lucrarea măscăriciului morbid ce-i 
şopteşte „Renunţă la sânul tău matern în favoarea mea şi vei 
deveni prinţ lăudat”. Măscăriciul îl frustrează pe prunc de lapte şi 
îi înveninează creşterea ce tinde către lumină.  

 
       

Cap.11. REGIZORUL OCULT ŞI PRUNCUL IISUS 
 

           Starea halucinantă a omului mărturiseşte maternitatea şi 
paternitatea astralului mort. Mantra recesivă Eva este trezită de 
magul edenic ce l-a adormit pe strămoş. Adam reprezintă 
strămoşul ce aspiră prin mantra recesivă să domnească peste 
cele vii. Iisus a îngenuncheat magii ce-l mărturiseau pe regele 
David încarnat.   

Umbrele, dorinţele inconştientului colectiv l-au crucificat 
pe Hristos.  

Iisus pe cruce i-a iertat pe cei ce nu pricepeau. Îngerul 
selenar20 l-a înălţat pe Iisus la ceruri. Trupul sfinţilor a devenit 
vasul ce conservă fluidul liturgic al Mântuitorului. Din sângele 
mieilor ucişi s-a făcut antibiotic pentru fortificarea inimioarelor 
milostive.  
 

Cap.12. LUNA-CARTEA MAMEI VEGHETOARE 
 
Luna ar fi fost pământ terestru expulzat pe orbita 

gravitaţională când un meteorit provenit dintr-o altă galaxie ar fi 
lovit planeta. Meteoritul a fost captat în miezul de foc planetar, 
ceea ce a dus la îngheţul plăcilor tectonice în epoca glaciară. 
Magma în expansiune a format munţi şi podişuri. Informaţia 
extraterestră provenită din rămăşiţele meteoritului ar fi provocat 
malformaţii A. D. N. - ului terestru. Din aceasta perioadă provine 
                                                 

20 selenar= lunar, referitor la satelitul planetei Terra 
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legenda îngerilor răzvrătiţi, alieni coborâţi din ceruri. Luna ar 
putea fi un pământ învecinat cu zona unde s-a produs impactul. 
La început pământul ar fi fost un tot compact, s-ar fi divizat în 
continente în urma impactului şi a presiunii create în interiorul 
scoarţei. Acolo unde presiunea interioară provocată de înghiţirea 
meteoritului a fost mare, plăcile tectonice s-au sfărâmat şi au 
devenit insuliţe. Meteoritul ar putea fi o bucata dintr-o planetă a 
unei galaxii unde ar fi avut loc un devastator război nuclear. 
Savanţii au descoperit rămăşiţe nucleare ce au fost datate a fi cu 
milioane de ani înainte de actualul ciclu de istorie terestră. 
Informaţia terestră necontaminată de meteorit ar fi fost 
conservată pe lună, deci ea ar fi tiparul arhetipal al tatălui dintr-un 
început creat de Demiurg. Aceasta informaţie dintr-un început a 
devenit veghetoare, în stare angelică se războieşte şi 
neutralizează informaţia alienilor. Odată cu materializarea 
monstruozităţilor miezul de foc planetar reuşeşte să topească 
meteoritul şi clima se încălzeşte treptat. Atlanţii locuiau pe un 
pământ ce a  fost înghiţit de apele rezultate în urma dezgheţului. 
Vechii greci au istorisit despre monştri mitologici (ciclopi, titani, 
ş.a.m.d..), rămăşiţe a populaţiei ce locuise pe pământul înghiţit de 
ape. 

 De ce s-ar fi scufundat Atlantida? Posibil că pământul 
Atlantidei conţinea multe rămăşiţe electronice ale meteoritului 
dizolvat în miezul de foc. Astăzi legenda Atlantidei este întreţinută 
de ocultişti21. Din aceeaşi perioadă a inundaţilor, în Mesopotamia 
a luat naştere legenda lui Noe ce s-ar fi salvat de la înec 
construind o arcă uriaşă ce s-a înţepenit mai apoi pe muntele 
Ararat. Tot de aici îşi au originea cele trei religii: musulmană, 
iudaică şi creştină. Legenda biblică descrie că după potop lumea 
s-ar fi stricat şi mai mult, probabil că informaţia meteoritică s-ar fi 
fluidificat în sistemele terestre vii. Trierea informaţiei terestre vii a 
devenit sarcina îngerului selenar ce veghează germinaţia conform 
unui tipar cunoscut dinainte de accidentul cosmic. În urma 
accidentului cosmic rasa umană ar fi degenerat prin încarnarea 

                                                 

21 ocultişti= magi, astrologi, practicanţi a unor ritualuri magice străvechi  
secrete, cu scop numai de ei ştiut;  pentru   a-şi atinge scopurile ar folosi chiar şi 
magia neagră. 
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informaţiei din pietrele meteoritice. Iisus Hristos ar fi fost ales să 
regenereze lumea arătând lumii singura cale de mântuire. Prin 
arborii ce simbolizează poarta Sfintei Cruci avem acces la 
fişierele astrale unde se conservă identitatea noastră terestră. O 
parte dintre sfinţi s-au refugiat în pustiuri, mângâiaţi de arbori s-au 
înălţat la ceruri, adică bisericile ctitorite de Iisus Hristos şi cinstite 
de îngerul selenar. A. D. N-ul sfinţilor este utilizat de Demiurgul 
Sfânt să vindece şi să regenereze lumea.  

Pericolul ca satelitul să fie guvernat de interese oculte a 
iniţiat odată cu aselenizarea omului pe Lună. Ne-am putea 
aştepta la mesaje subliminale ce ar cădea din cer în virtutea 
gravitaţiei? Într-o lume unde liderii raselor terestre s-au înarmat 
deja cu arme (nucleare, chimice, microbiologice), pericolul unui 
război parapsihologic ce ar putea declanşa un conflict catastrofal 
este major.  

Terra ar repeta o istorie scrisă pe un cif meteoritic? 
Meteoritul şi-a imprimat răzvrătirea în carnea şi sângele omului? 
Puterea magnetică a rămăşiţilor meteoritice fortifică răul şi 
distruge A. D. N-ul terestru? Întrebări fără răspuns, cert e că omul 
pentru a supravieţui trebuie să creadă şi să protejeze planeta 
mamă.  

 
Cap.13. FIII LUI NOE ŞI SFÂRŞITUL LUMII PREZIS DE 

PIRAMIDE 
               

În orient au luat naştere rădăcinile originare ale celor 
patru religii alese să civilizeze rasele terestre. Legenda biblică 
istoriseşte că Noe şi fii lui s-au salvat de la înec construind o navă 
la porunca Domnului. Noe s-ar fi născut sub semnul celor vechi 
(cu părul alb şi creţ ca lâna de miel), adică ales să salveze lumea 
cu ajutorul vechilor deveniţi îngeri veghetori. Noe a adăpostit în 
navă animalele domestice şi seminţele plantelor alimentare. Deci 
vechii aveau o viziune ecologistă despre lumea ce doreau să o 
salveze de la distrugere. Mai târziu urmaşii lui Noe sunt contactaţi 
de vechi pentru a le transmite cunoştinţe despre astrologie, 
medicină, tehnică şi agricultură. Conform izvoarelor evanghelice 
precreştine îngerul morţii ar fi îngropat în piramide o teribilă taină 
a răului ce poate distruge planeta. Astăzi cercetătorii au 
descoperit printre pietrele preţioase şi o piatră radioactivă în 
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masca funerară a faraonului Tutankamon. Tutankamon era 
considerat fiul de rasă galbenă a zeului răzbunător Hur. 
Interesant că primul experiment atomic a vizat rasa galbenă. 
Legenda lui Osirius al cărui ochi ocultat în tenebrele piramidelor  poate 
indica că omul de pe Sirius a murit contaminat de radiaţii? Conform 
egiptologilor americani Tutankamon a murit la o vârstă tânără din 
cauza radiaţiilor pietrei ce o purta ca talisman. Chivotul 
legământului purtat de evrei pe pământul făgăduinţei emana 
radiaţii, unul dintre slujitori  l-a atins şi a murit imediat. După 
purtarea chivotului în ţinuturile Palestinei mulţi evrei ar fi murit de 
o maladie22 necunoscută. Moise ar fi bănuit că oamenii mureau 
din cauza vrăjitorilor cu ochi veninoşi ce practicau strigoneria. 
Locuitorii pentru a se salva au fost sfătuiţi să-şi pecetluiască 
locuinţele cu semnul şarpelui. Magii pentru a linişti spiritele 
morţilor practicau jertfe, considerau că sângele animalelor 
domestice (capre, oi) calmau spiritele morţilor. Anumiţi vraci, 
tămăduitori populari pentru a calma convulsiile nebunilor foloseau 
venin de şarpe. Posibil că unii conducători religioşi au folosit 
chivotul legământului ca armă de exterminare a dizidenţilor.  
Dizidenţii pentru a supravieţui se refugiau în deşert şi practicau 
medicina naturistă. Izvoarele evanghelice istorisesc că Hristos a 
pribegit patruzeci de zile în pustiu în căutarea duhului proorociei. 
Mai târziu apostolii conform duhului proorociei lui Iisus părăsesc 
ţinuturile damnate şi pribegesc în Europa pentru a anunţa Noul 
Legământ. Ioan Evanghelistul ultimul dintre prooroci refugiat în 
insula Rhodos are viziunea îngerului selenar în chip de Iisus ce-l 
avertizează prin imagini onirice despre o posibilă Apocalipsă 
provocată de arme teribile.  

 
Cap.14. ARBORELE CUNOAŞTERII (FEMEIA ŞI 

BĂRBATUL) 
            
             Tradiţia religioasă patriarhală a zeificat particularităţile 
sexului masculin dimpreună cu fosta lui inocenţă animalică ce i-a 
permis să doarmă fără griji în grădina edenică. 

                                                 

22 maladie=  boală cu arie vastă de răspândire în ce priveşte numărul 
îmbolnăvirilor, provocată de viruşi 
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Bărbaţii zeificaţi „după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu” au făcut o lume injustă,  inspirată din lumea fiarelor. 
Muşchii şi inteligenţa folosită cu scop de profit au fost cele două  
arme redutabile ce-au făcut istorie pe Terra. Geneza cunoaşterii 
se referă la Adam ca la o fiinţă adormită, pasivă şi săracă cu 
duhul, căderea lui în iadul realităţii cotidiene a fost provocată de 
Eva (femeia reală nu cea făcută din coastă) ce i-a dat să 
mănânce fructe din arborele cunoaşterii. Femeia vinovată de 
căderea bărbatului în „păcatul cunoaşterii” ar fi fost ispitită de 
şarpele ce deţinea cheile arborelui cunoaşterii ancestrale23. 

La triburile antice femeile erau preotesele ce slujeau 
arborele strămoşilor morţi, ele pregăteau tinerii bărbaţi pentru 
viaţă prin prisma experienţei ancestrale. În epoca feudală păstorii 
religioşi (evrei, creştini şi mahomedani) au interzis femeilor să fie 
preotese iar educaţia pentru cunoaştere a devenit numai 
privilegiul clerului bisericesc şi nobililor.  

Istoricitatea preluării puterii religioase a început în 
antichitate, magii bărbaţi se temeau de concurenţa femeilor 
preotese. Magii cu sprijinul regilor cărora le jurase credinţă au 
judecat femeile „în numele Domnului” şi le-au obligat să se 
supună bărbaţilor. De altfel şi astăzi se invocă impuritatea 
femeilor în ce priveşte altarul. Probabil că este o rămăşită a 
mentalităţii primitive de la triburile ce practicau jertfa sângeroasă,  
femeilor li se interzicea apropierea de sângele jertfei din diverse 
motive: zeii ar fi confundat sângele impur al menstruaţiei cu jertfa, 
probabilitatea ca sângele curat al jertfei să se amestece cu 
sângele rău. La oamenii evoluaţi credinţa se identifică cu morala 
şi jertfa e reprezentată de fapte bune şi abţineri de a face rău. 
Propaganda religioasă feudalistă a denigrat cunoaşterea şi a 
învăţat poporul că fructele cunoaşterii sunt păcate imortale.  
             Domnul (întruchipat de regi, nobili, clerul bisericii) au 
decis că femeile trebuie silite să fie numai pântece reproducătore 
fără drepturi educaţionale, sociale şi politice. Degrigolanda 
drepturilor femeilor a avut aceleaşi cauze istorice cu ale involuţiei 

                                                 

23 1.ancestral(e)= antică,străveche; 2.cunoaştere ancestrală= cunoaştere 
moştenită , ereditată. 
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socializării începută la sfârşitul comunei primitive când membrii 
ginţii matriarhale au început să producă mai mult decât era 
necesar. Surplusul de produse a creat noi relaţii sociale în gintă. 
Muşchii războinici (sfatul tribal) şi şarpele lor manipulator, magul, 
au promovat ideea distribuirii produselor în favoarea lor şi crearea 
de proprietăţii private bazate pe munca sclavilor prizonieri de 
război. Femeia a fost declarată proprietatea bărbatului, ca sclavă 
putea fi vândută sau ucisă. De ce şarpe manipulator? Prin 
intermediul religiei cei puternici au fost declaraţi aleşi divini pentru 
ca cei   oprimaţi (sclavi, iobagi, muncitori) să nu se răzvrătească. 
Mulţi bărbaţi de rând au murit în războaie pentru îmbogăţirea 
stăpânilor. La rândul lor bărbaţii de rând în celula lor familială au 
copiat modelul comportamental al aleşilor. Modelul disfuncţional 
al familiei patriarhale a rezistat până în timpurile contemporane, 
de exemplu ţăranul român Moromete (din romanul realist 
„Moromeţii” a lui Marin Preda) face politică la crâşma satului sau 
cu vecinii la prăşit în timp ce nevasta şi copiii muncesc. Fiii se 
răzvrătesc şi-l părăsesc  pe patriarhul Moromete pentru a-şi face 
un rost ca muncitori la oraş. De asemeni traficul de carne vie 
iniţiat în sclavagism continuă şi astăzi în diferite forme: prostituţie, 
pedofilie, trafic de organe umane. La oameni sexualitatea 
împlineşte pofte bolnave, scopul ei nu este reproducerea ci 
satisfacerea plăcerii prin orice mijloace şi metode. Fariseii religioşi 
condamnă femeile care avortează dar nu educă bărbaţii. Bărbaţii 
în epocile patriarhale îşi zeificau sexul, de exemplu nici măcar 
astăzi ucigaşii, violatorii, psihopaţii nu sunt sterilizaţi pentru a 
igieniza viaţa socială şi a proteja femeile de la agresiuni şi sarcini 
nedorite. Bărbaţii consideră că este normal ca femeia să fie  ţap 
ispăşitor, slăbiciunea sa fizică şi organul ei reproductiv sunt 
considerate dezavantaje naturale ale femeilor, dezavantaje ce 
permit bărbaţilor să profite deoarece urmările le îndură femeia. 
Femeile maltratate psihic şi fizic înfruntă de multe ori moartea 
pentru a da viaţă sau pentru a avorta. În comunităţile înapoiate 
nici astăzi femeile nu au dreptul de a decide asupra trupului lor şi 
a scopurilor lor în viaţă. În trecutul istoric bărbaţii se considerau 
zei celeşti ce binevoiau să însămânţeze pământul (femeia), 
punând astfel la îndoială rolul activ al femeii în procreare. 
Prostituţia s-a născut din dorinţele bolnave ale bărbaţilor care au 
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obligat şi încurajat femeile să se prostitueze. Substantivul oameni 
fiind de gen masculin, stupizii zic că nu se adresează şi femeilor. 
Genul substantival nu este totuna cu sexul biologic. Oameni e un 
termen ce se referă la bărbaţi şi la femei, locuitorii Terrei se 
numesc oameni şi sunt de sex feminin sau masculin. Genul 
neutru se referă la inexistenţa sexului la îngeri, aşadar nici un sex 
nu se va înălţa  în paradis. Victimele traficului de carne vie nu pot 
fi numite prostituate, călăii lor nu sunt bărbaţi adevăraţi şi nu 
merită să fie numiţi oameni. Bărbatul cu probleme 
comportamentale apelează la sex plătit, este nesigur pe şansele 
sale de a se face iubit de o altă persoană sau recurge la 
perversiuni sexuale. Victimele traficului de prostituţie, nu pot fi 
numite prostituate, adevăratele prostituate sunt cele ce fac sex 
pentru a-şi împlini interese financiare, favoruri politice, interese de 
serviciu, ş.a.m.d.. Prostituţia poate fi fizică sau morală şi poate fi 
practicată de ambele sexe. Homosexualul cu rol de femeie în 
copilărie a fost victima pedofililor iar homosexualul cu rol de 
bărbat e un psihopat, vrând să-şi demonstreze că este mai bărbat 
decât alt bărbat îşi satisface plăcerea de a umili un alt bărbat. 
Homosexualitatea24 a iniţiat în urma conflictelor dintre triburi, 
războinicii tribului victorios siluiau copiii şi tinerii războinici din 
tribul învins pentru a se asigura că aceştia vor fi supuşi. 
Lesbianismul25 a fost moda şcolilor private unde nobilii îşi 
trimeteau fetele pentru a le feri de ispitele bărbaţilor. Aici fetele 
erau supuse la diferite privaţiuni de către maici, fetelor cu părinţi 
influenţi li se permitea să agreseze fetele de condiţie umilă, se 
crea astfel o atmosferă plină de promiscuităţi26. Termenul de 
prostituţie are şi sensuri moralizatoare, se spune despre anumite 
persoane că se comportă asemenea prostituatelor, adică sunt 
imorale şi fără demnitate, urmăresc să-şi realizeze interesele prin 
metode necinstite. Scrierile religioase trebuiesc analizate în 

                                                 

24 homosexualitate= comportamentul sexual deviant al bărbatului ce are relaţii 
sexuale cu alt bărbat. 
25 lesbianism= comportamentul sexual deviant al femeii ce are relaţii sexuale cu 
altă femeie. 
26 promiscuităţi= imoralităţi, înclinaţii spre desfrâu 
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contextul istoric ce le-a inspirat. Sacralitatea care interzice 
cunoaşterea adevărului se închină la falşi dumnezei, fabricaţi 
după interesele arbitrare ale profitorilor. Dezvoltarea cunoaşterii 
ştiinţifice şi evoluţia conştiinţei sociale a permis femeilor să aibă 
drepturi juridice egale cu ceilalţi membri comunitari. Xenofobii, 
bărbaţi ignoranţi, invidioşi şi leneşi mai interpretează şi astăzi cu 
rea voinţă legenda cunoaşterii.   

Xenofobii păroşi dispreţuiesc lipsa de pilozitate a sexului 
feminin în timp ce chelia masculină e considerată inteligenţă. 
Întrebare în stil xenofob: femeile sunt deştepte la faţă iar bărbaţii 
la chelie? Lipsa de pilozitate e un semn al civilizării şi adaptării la 
noile condiţii habitative. Îmbrăcămintea a făcut să dispară 
necesitatea blănii. Cazul femeii-om este singular, i-a dispărut 
barba nu din cauze hormonale ci mai ales din cauza geloziei 
bărbaţilor ce i-au acoperit chipul. Legendele Olimpului istorisesc 
că Pandora a fost prima femeie aliană făcută de zei, emisar a 
relelor ascunse în cutia cu daruri pentru pământeni.  

După cum versifică poetul Eminescu, atitudinea bărbaţilor 
faţă de femei este contradictorie „înger sau demon”?; demon 
celest ce le aminteşte de spână, Eva fiind prima aliană ce  
coborâse din coasta navei extraterestre numită Adam sau înger 
matern, maimuţa protectoare şi naturală ce şi-a ascuns puii ca să 
nu fie supuşi experimentelor genetice de către dumnezeul din 
acea navă.  Extraterestrul din aceea navă proorocise lui Adam:„ 
Maimuţoiule, eu sunt dumnezeul tău, îţi dăruiesc această femeie 
ca să-ţi nască fii după chipul meu de spân ”. Fiii lui Adam îşi arată 
barba pentru a înşela celelalte vieţuitoare arătând că încă mai 
sunt maimuţoi naturali, nu „făpturi edenice făcute după chipul şi 
asemănarea spânului extraterestru”. Dumnezeu se zugrăveşte în 
toate cele create, pe unele le însufleţeşte cu smerenie, celor 
nesmerite le dă fudulie conform zicalei :„prostul nu-i prost destul 
dacă nu-i şi fudul”. Deschiderea pozitivă a ochilor nu este numai 
un răspuns favorabil cunoaşterii ci mai ales cheia bunei socializări 
datorată respectării adevărului. Cunoaşterea respectă adevărul şi 
nu proliferează aleşi (profitori cu suflet mic), cunoaşterea ajută şi 
vindecă pe victimele injustiţiilor. Cunoaşterea eliberează robii iar 
manipulării îi striveşte capul. 
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Cap.15. PAGINELE ALBE ALE NOULUI ÎNCEPUT 
 
Sinele noului născut e o pagină albă ce a primit duh 

însufleţitor. Moartea biologică este un fenomen natural ce se 
supune regenerării vieţii cognoscibile27 în noua axă tempo-
spaţială. Noul început are nevoie de ajutorul părinţilor ca să 
evolueze pe verticală. Deci copii şi părinţi colaborează să 
realizeze un început alb, mai bun. Schimbarea şi evoluţia sunt 
opera urmaşilor ce scriu în paginile albe noi experienţe ce conduc 
inevitabil către un nou început prin noii urmaşi.  

 
 

Cap.16. TATĂL CEL DINTR-UN ÎNCEPUT ŞI CRUCEA 
 
Primele capitole din biblie istorisesc despre un război ce 

a avut loc în ceruri între îngerii credincioşi lui Dumnezeu şi 
demonii răzvrătiţi. Cine au fost demonii răzvrătiţi? Conducătorul 
demonilor se numea Lucifer, referire probabil la piatra 
strălucitoare căzută din cer. Informaţia malefică28 fusese întipărită 
în memoria meteoritului.   

Planeta din care provenea meteoritul era bogată în siliciu, 
element chimic care ar fi putut dezvolta şi întreţine anumite forme 
de viaţă extraterestre. Îngerii credincioşi Demiurgului Sfânt 
(Protectorul planetei Terra) s-au războit cu demonii şi au 
conservat în fişierele astrale informaţia Tatălui Cel Dintr-un 
Început. Puterile Demiurgului Sfânt, totuna cu forţele motrice 
naturale ce guvernează Terra au încuiat în miezul de foc planetar 
meteoritul. După inundaţiile catastrofale şi răcirea climei au avut 
loc bătăliile genetice şi recuperarea tiparelor genetice originale. În 
cultul creştin sunt invocaţi doi îngeri credincioşi: Mihail şi Gabriel 
ce au forme eterice înaripate. Gabriel este considerat cel dintâi 
înger stătător în ceruri, adică în nava heruvimului selenar ce a 
conservat tiparul original al tatălui sfânt. Mihail este considerat 
medicul luptător ce coboară să extirpeze malformaţiile genetice. 

                                                 

27 cognoscibil(e) = ce poate fi cunoscut 
28 malefic(ă) = rău, diavolesc, drăcesc 
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Arhanghelul Mihail îi numeşte pe trăitori, fraţii săi şi cere îndurare 
pentru ei de la Dumnezeu. Demiurgul îi cere medicului arhanghel 
să nu şovaiască deoarece bolile genetice trebuiesc extirpate. 
Deci ne putem imagina că îngerii înaripaţi erau purtători ai 
informaţiei tiparului genetic binecuvântat cu suflarea duhului 
sfânt. Apare necesitatea judecării celor ce mor şi purificarea 
animilor ce vor fi recuperate în navele-heruvium.  Războaiele 
sângeroase ce au avut şi au loc pe Terra nu sunt opera sau 
voinţa lui Dumnezeu ci opera segregaţiei speciilor umane. 
Oamenii se războiesc conform instinctelor animalelor sălbatice şi 
vor să domine ca lideri peste celelalte specii. Liderii şi-au făcut 
divinităţi după chipul şi gândirea lor, adică zei în numele cărora 
stăpâneau şi ucideau.   

Cei blânzi şi slabi, creaţi dupa tiparul original civilizator, 
ca să supravieţuiască au trebuit sa-i combată pe cei sălbatici. La 
vechii greci demonii locuiau în infern, în temniţele vulcanice iar 
Zeus, conducătorul zeilor, locuia pe muntele Olimp. Pitia ce 
prezicea viitorul regilor locuia într-un tabernacol29 ce emana gaze 
sulfuroase. Tot în mitologia greacă se istoriseşte că regele Eneas 
ar fi construit un labirint subteran pentru a încuia în el minotaurul, 
o creatură jumătate om şi jumătate fiară. Astăzi muntele Athos 
unde domnea odată Zeus poartă pecetea Sfintei Cruci.  Deci cei 
blânzi şi slabi au cucerit Olimpul. Muntele Athos a devenit un loc 
de repaos pentru monahi, astăzi numit, „Grădina Maicii 
Domnului”.  Mirenii speră că apostolii ce l-au castrat pe Zeus 
Olimpianul veghează în rugăciune pacea lumii.  

 
Cap. 17. VEGHEA CONTRA MAGIEI 
 
Vigilenţa ne salvează de la răzbunarea logosului sociopat 

ce acţionează prin oameni bolnavi psihic. Dictatorul din umbră 
sfătuieşte nebunul cum să execute victima. Prin veghe renunţăm 
la somn şi beneficiem de lumină. Idolatria este oglinda ce-l pierde 
pe cel credincios. Magul se bazează pe puterea de hipnotizare 
pentru a adormi vigilenţa a victimei. Falsele minuni batjocoresc 
                                                 

29 tabernacol(e) = spaţiul sacru din templu permis numai iniţiaţilor aflaţi în 
slujba divinităţilor 
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credinţa iar omul viu sângerează. Cele magice sunt linguşitoare şi 
miloage, abuzează de bunătatea inimii credincioase pentru ai 
consuma dragostea. Pruncul este chemat la sânul sfânt ce-l 
recunoaşte fiu şi-l protejează de cele ce-l ispitesc. Vicleanul se 
ascunde sub scutul religiei pentru a-l vinde pe fiul omului judecății 
irozilor. Umbra ca expresie a dorinţelor indezirabile ale 
inconştientului colectiv se transformă în monstru devorator.  
Ocultismul este expresia actualizării dorinţelor vampirice la nivel 
astral.   

Ocultismul stăpâneşte lumea cu ajutorul scenariilor 
prezise. Ideile prezicătorilor ca facere eterică au şanse să fie 
materializate de credulii ale căror subconştient s-a lăsat 
sugestionat. În general oamenii sunt impresionabili şi deschişi 
către manipularea pe cale magică. Credinţa în miracole dezvoltă 
în subconştientul credinciosului forţe motrice cel conduc să 
lucreze fără să conştientizeze pentru împlinirea deznodământului 
miraculos. Fiul adamic fiind rezultatul dorinţelor bioenergetice ale 
inconştientului colectiv ce înmagazinează dorinţa fiecărui membru 
de a actualiza personalitatea istorică întemeietoare a comunităţii 
respective. Nevroza de abandon a adormitului creează o mantră³º 
onirică cel protejează de străini. Visul nevrozatului pentru a nu se 
pierde în incognoscibil se agaţă de propria mantră onirică. Mantra 
onirică devine scutul protector al frustatului ce respinge dorinţele 
altor nevrozaţi. De ce nevrozaţi? Dorinţele sunt personale şi nu 
pot fi impuse altor visători. Nevroza este cauzată şi de 
neîmplinirea aspirației personale, aceasta nu este comună şi 
acceptată de ceilalţi. Ritualul sacrificiului reprezintă dorinţa 
executorului ales de a nu fi învinuit de crimă deoarece împlineşte 
o decizie comună. Decizia de a sacrifica e comună şi alegerea 
victimei este în asentimentul majorităţii. Nici un sacrificat nu 
acceptă de bunăvoie pentru că este normal să lupte pentru viaţa 
sa. Alegerea  ţapului ispăşitor depinde de interesul majorităţii. 
Interesele comune deschid calea către crime împotriva 
minoritarilor. Pedeapsa individuală salvează unitatea comunităţii 
respective. Vrăjitorii sunt persoane cu energie vampirică ce intră 



 

31 

în transă30 pentru a-şi defula31 dorinţele către ţinta victimă. 
Victima ca să nu fie posedată de dorinţi străine egoului ei luptă cu 
grefa32 vampirică ce se inoculează în câmpul ei bioenergetic. 
Victimele sacrificate în epocile dinainte de Hristos au fost date 
uitării de memoria istorică comună. Acestea n-au transmis 
mesaje civilizatoare şi nu au avut ucenici. Creştinismul fondat de 
personalitatea arhetipală a lui Iisus Hristos îşi respectă martirii şi 
faptele lor apostolice. Pictura religioasă creştină reliefează în 
oglinda arhetipală figuri de sfinţi cu impact moralizator asupra 
rugătorilor. Creaţia este producătoare de magie sau 
consumatoare de magie. Proiecţiile magice ale indivizior 
charismatici33 îi îngenunchează pe adoratori. Există două planuri 
ce se resping reciproc: veghea şi repausul. Veghea se bazează 
pe discernământ, informaţie şi experienţă pentru a lupta împotriva 
ocultismului. Întotdeauna există o cauză ce oferă prilej atacurilor 
magice. Cauzele pot fi multiple: stress cotidian, anemie, boli 
psiho-somatice, ignoranţă şi naivitate. Deci prilejul vine când omul 
suferă şi îşi doreşte miracole salvatoare. Obiectivizarea sinelui 
trăitor înseamnă a-l controla pentru a respinge ideile magice. 
Credinţa însufleţită semnifică vigilenţă ce-şi apară sinele, 
vigilenţă ce devine scut protecor. Umanitatea poate evolua numai 
din perspective civilizatoare când se respectă dreptul la 
autodeterminare pozitivistă a indivizilor sociali.  

Dreptul la autodeterminare nu presupune şi abateri de la 
legile civilizatoare şi drepturile general-umane. Magul nu poate fi 
lăsat să profeseze. Societatea trebuie să reacţioneze împotriva 
indivizilor ce-i asupresc pe ceilalţi. Totemurile popoarelor sau 
credinţele magico-tribale tind şi astăzi să manipuleze conştiinţele. 
Orice om are drept la propria respiraţie cosmică. Ridicolă este 
credinţa în zodiac, persoane aşa zise civilizate cred că reuşita 
sau dificultăţile sunt determinate de potenţialul animalului 

                                                 

30 transă(e) = stadiu de semiconştienţă ce-i permite unui mediuum să 
recepţioneze sau să trasmită mesaje. 
31 defula= evacua, elimina, transmite 
32 grefă= adaos reprezentat de un organ fizic sau de un mesaj  inoculat în 
subconştient 
33 charismatici= fermecători, plăcuţi, ce emană energie pozitivă 
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zodiacal în anumite conjuncturi astrale. Concluzie: determinismul 
animal prevalează asupra determinismul uman civilizator. Factorii 
involutivi şi opresivi sunt recreaţi mai întâi la nivel de sugestie 
magică colectivă prin intermediul superstiţiilor şi legilor totemice. 

O societate controlată de indivizi ce resping evoluţia 
conştientă este înăbuşitoare prin tirania ce o exercită asupra vieţii 
celorlalţi.  

 
Cap. 18. ŞARPELE,  ETERNUL PROSCRIS 
 
Şarpele ar fi fost proscris de Dumnezeu pentru că prin 

puterea sa hipnotică34 a forţat cartea vieţii şi a furat A. D. N. uman 
ca să-l slujească.  Deci şarpele îi poate transforma pe cei cu care 
vine în contact în slugi, adică în persoane fără voinţă proprie. 
Despre vrăjitori se spune că sunt copiii şarpelui ascunşi printre 
oameni normali. Iniţiaţii în magie consideră că fluxul hipnotic este 
alcătuit din două spade: spada feminină şi spada masculină. 
Latura ying este proiectivă,  înglobează dorinţele indezirabile ale 
vrăjitorului în propriul inconştient iar latura yang este activă, 
refractă dorinţele către victimele ţintă. Şarpele reprezintă simbolul 
răzvrătirii indivizilor neascultători ai poruncilor demiurgice: 
respectarea dreptului la autodeterminare prin prisma cunoaşterii 
binelui şi răului, a nu uza metode de anihilare a voinţei celorlalţi. 
Deci trebuie sa fim oneşti cu ceilalţi, numai aşa suntem sinceri cu 
noi, aşa cunoşti adevărul despre tine şi ceilalţi. Contrare acestor 
porunci civilizatoare sunt şi manipulările prin servicii sociale 
oferite de magicieni: ghicit, horoscop, făcături, dezlegări. 
Magicienii inteligenţ i activează în religie, politică, modă. 
Omnipotenţa magiei se manifestă în toate laturile vieţii sociale. 
Zeul şarpe dă putere celui cel slujeşte să fie stăpân peste ceilalţi. 
Iisus Hristos nu s-a mărturisit împărat peste ceilalţi, a fost orfan 
pe pământ de aceea s-a încredinţat Demiurgului Sfânt ca un fiu 
ascultător. Sfântul Ioan Botezătorul a fost întors din pustiu de 
către Dumnezeu pentru a boteza cu apă fiii omului pocăit.  
Demiurgul Sfânt a încredinţat cheile cunoaşterii tuturor vârstelor. 

                                                 

34 hipnotic(ă)= adormitor al stării conştiente, sugestionabil, cu potenţial 
manipulativ 
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Cunoaşterea este atributul tuturor vârstele omului: copilărie, 
tinereţe, adolescenţă, maturitate şi bătrâneţe. Copilăria este 
cunoaştere intuitivă.  Adolescenţa şi tinereţea îmbracă veşmântul 
cunoaşterii ideale. Maturitatea caută focul cunoaşterii realiste. 
Bătrâneţea dăruieşte învăţături urmaşilor. Copiii şarpelui cununaţi 
cu puterea lumească au tăiat capul unui mare civilizator. Tăierea 
capului Sf. Ioan Botezătorul a întrerupt creşterea lui Iisus Hristos 
în lumea cea de jos. Vrăjmăşit de  copiii şarpelui Iisus Hristos a 
fost răstignit pentru a creşte în lumea cea de sus, împărăţia 
îngerilor veghetori. Sf. Ioan Evanghelistul căruia îi apăruse 
îngerul selenar cu înfăţişarea lui Iisus a transmis că vrăjitorii vor fi 
judecaţi fără milă. Cărţile morţilor au fost încredinţate îngerului 
selenar, protectorul vegetaţiei.  

Cărţile morţilor sunt purificate de însăşi focul organic 
rezultat şi întreţinător al putrefacţiei. Probabil la aceste arderi ce 
ţin de biochimia naturală a transformărilor fac referire iniţiaţii. 
Acest proces natural poate fi purgatoriul ce purifică animile 
decedaţilor înainte de a deveni îngeri aripaţi, adică animi cu aripi 
vegetale. Hipnoza ca metodă psihoterapeutică35 este utilizată de 
medici pentru vindecarea bolilor psiho-somatice36, prin hipnoză 
sunt aflate traumelor nerezolvate. Veninul şarpelui animal utilizat 
în medicină este vindecător în timp ce veninul vrăjitorul om poate 
magnetiza negativ victimile-ţinte. Naivul caută pomul mult lăudat 
și se agaţă de cel zeificat, de cel ce săgetează cu puterea morţii 
ce se slăveşte prin el.  

 
Cap. 19. ALEŞI ŞI SLUGI 
 
Atât în Casa Domnului cât şi în lume trebuie să-ţi păzeşti 

sinele faţă de ceilalţi. Numai Dumnezeu poate cunoaşte sinele 
adevărat al omului. Dumnezeu îngrijeşte sinele omului şi a tuturor 
vieţuitoarelor. Alesul e un zeificat de el şi confirmat de profitori. 
Alesul are slugi şi poate zice slugii:„Vină slugă şi mă slujeşte!". 
Sluga moare de osteneală şi alesul de nebunie. Consecinţă: 

                                                 

35 psihoterapeutic(ă)=  vindecător(e) a traumelor psihice 
36 psiho-somatice=  traume psihice ce declanşează răspunsuri somatice, 
răspunsurile somatice sunt bolile organelor   
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sluga se înalţă cu uşurinţă în lumea cea de sus iar alesul 
sfârşeşte în tenebre. Trebuie să fii vrednic să te slujeşti singur, pe 
cel ales îl răstoarnă alt ales. Naivitatea trebuie ascunsă printre 
amintirile copilăriei şi nu trebuie trădată. Vine îngerul morţii şi-l 
găseşte pe ales în tenebre, îl întreabă:„Ce-ai făcut cu naivul?”. 
Alesul răspunde cu mândrie zmeiească:„L-am înmormântat în 
propria scârbă!”. Îngerul morţii îl judecă :„Tu eşti scârba copilului 
care ai fost cândva. Eu caut copilul ca să-l înalţ la ceruri”. 
Amintirile copilăriei trebuiesc împodobite cu flori „de nu mă uita". 
Alesul îşi face din timp monument funerar temându-se să nu-l 
mănânce viermii şi pierde înălţarea la ceruri. Sluga se odihneşte 
în ţărână. Ţărâna este casa celui ce osteneşte, vrajba este casa 
celui ce nu se smereşte. Vrajba se arde iar pulberea se 
transformă în pâine. Din pâinea dispreţuită mănâncă cei smeriţi, 
din pâinea lăudată mănâncă nebunii. Înţeleptul laudă pulberea şi 
zice că-i bună pentru că l-a smerit. Alesul scuipa pulberea şi zice 
cu mânie:  

- Viermelui i-am dat pâine bună şi el mi-o întoarce 
cenuşă.  Alesul orbeşte. Lenea ce speră să fie mare doamnă în 
paradis strigă:  

- Doamne am mâncat pâine şi de ales şi de slugă. Pe ce 
parte mă voi înălţa?  

Dumnezeu se supără pe lenea aleşilor şi robilor ce speră 
că se vor înălţa în paradis fără să ostenească pentru cele 
benefice.  
 

Cap. 20. SAVANȚI ȘI ALIENAȚI37 
 
Profeţii piramidelor avertizează că lumea terestră aşa 

cum o ştim va lua sfârşit odată intraţi în era spaţială. Omul îşi va 
uita istoria şi îşi va renega rădăcinile originale. Odată cu era 
spaţială scutul satelitar al Terrei a fost penetrat de alieni. Mulţi 
disperaţi strigă:„Alienii sunt printre noi !...". Alienii fiind o specie de 
microbi cosmici cu puteri zmeieşti ce răpesc oameni în obiectele 
zburătoare neidentificate, OZN-uri. Martorii zic că obiectele 

                                                 

37 alienaţi= idioţi, stupizi, cu un coeficient de inteligenţă redus, care nu judecă 
normal 
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respective ar avea aspecte de farfurie. Ajunşi pe platoul farfuriei 
disperaţii constată că alienii îi supun la diverse experimente 
genetice.  

Disperaţii nu cutează să creadă că ar putea fi victimele 
savanţilor alienaţi. De ce? Durerea e insuportabilă dacă constaţi 
că semeni aidoma ţie te consideră cobai. Savanţii alienaţi şi 
stăpânii lor mercantili au resuscitat cele doua puteri tribale 
punitive: sindromul Abel şi sindromul Cain.  

Cică alienii manipulează genele animalelor şi 
declanşează viruşi ucigători. Dreptul Abel se alarmează şi 
jertfeşte „Domnului alienilor" animalele bolnave.  Domnul acceptă 
cu plăcere fumul jertfei. Stângul Cain jignit că „Domnul” l-a uitat 
arde pădurile jurând că sunt nefolositoare odată ce „Domnului” îi 
place fumul jertfei. Savanţii Abel şi Cain examinează cu lupa 
alianului disperatul de pe platoul farfuriei şi îşi zic cu subînţeles: 
„Noi l-am făcut pe cel ce ne va împăca, îl vom numi Seth, 
antibiotic salvator".  

Seth meditează în absolut pentru că el este înger făcut în 
urma deciziilor savanţilor alieni. Seth făcut şi nu născut i-a 
împăcat pe cei doi fraţi alienaţi. Maltrataţii nu bănuiesc că sunt 
victimele savanţilor alienaţi pentru că deja creierul lor şi starea lor 
psihică au suferit daune ireparabile. Numai norocoşii bănuiesc că 
administrarea de medicamente psihotronice poate cauza 
halucinaţii. Halucinaţia poate fi comună mai multor persoane ce 
au consumat aceleaşi medicamente sau li s-au sugerat sau 
vizualizat aceiaşi hologramă undeva şi cândva. De asemeni 
bănuim că anumite puteri terestre ar fi în posesia unor arme 
secrete. Unii alienaţi sunt plătiţi să strige:„Extratereştrii sunt 
printre noi”. Pământenii nedoriţi sunt exterminaţi pentru că sunt 
extratereştri naivi. În viitor după publicitatea ce ne-a pregătit 
moral ne putem aştepta că stăpânii alienaţi să ni se poruncească 
:„Pregătiţi-vă de război împotriva extratereştrilor!”. Extratereştrii 
vizaţi fiind aidoma celorlalţi oameni, poate puţin mai vigilenţi. Într-
adevăr era cercetărilor spaţiale deschide poarta unor viruşi 
necunoscuţi pe Terra. Viruşii pot purta cu ei istoria şi cheia unui 
A.D.N. diferit de cel terestru încât nu vor putea fi depistaţi de 
mijloacele tehnice actuale.  Aceşti viruşi  s-ar putea adapta la 
civilizaţia carbonului şi ar putea deveni activi cauzând anumite 
schimbări de comportament sau de gândire. Majoritatea terrienilor 
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sunt terorizaţi că la un moment dat vor ajunge fii nerecunoscuţi de 
planeta-mamă. Preocupaţii mărturisesc: "Trebuie să răstignim 
creierului malefic al lui Adam,  primul savant ce a mâncat în somn 
mărul cunoaşterii binelui şi răului, de aceea numai în somn este 
moral. Adam trezitul a rodit fii alienaţi. De ce? , întreabă alienaţii 
ce-şi zic fii autentici a lui Adam. Extratereştrii  glumeţi le răspund: 
„Ca să produceţi anticorpi pentru noi”. Alienaţii aflând că PC-ul 
savant de pe Lună produce anticorpi l-au atacat cu viruşi 
extratereştri aşteptând un răspuns imunitar care sa-i facă din nou 
oameni normali.  

Într-adevăr„degetul lui Dumnezeu” poate fi savant dar 
mama ce oferă mere copiilor trebuie să aibă origini sănătoase, de 
maimuţă naturală.  

 
Cap. 21. VIZITAŢI ŞI VIZITATORI 
 
Fluctuaţiile de personalitate fac parte din comportamentul 

regresiv. Personalitatea unui individ normal este aceeaşi pe 
parcursul vieţii şi numai schimbările comportamentale sunt 
răspunsuri de adaptare la diferite împrejurări. Psihicul uman 
manifestă diverse stări comportamentale: repaus, proiecţie, 
motricitate. Proiecţia este necesară pentru a ghida 
comportamentul în general şi motricitatea în special. Repausul 
acumulează energie pentru realizarea proiectelor. Vizitatorii sunt 
copiile informaţionale ale celui ce le generează, adică proiecţiile şi 
aspiraţiile lui futurologice. Numai schizofrenicul mărturiseşte mai 
multe eu-uri în câmpul său ideatic. Personajele cel vizitează pe 
schizofrenic sunt aspiraţiile sale nevrotice. Câmpul ideatic al 
nevrozatului este alcătuit din amintiri frustratoare ce-l împiedică 
să proiecteze în viitor până nu-şi rezolvă frustrările.  

Trăirea onirică împiedică odihna, repausul total al 
creierului. Creierul schizofrenicului nu intră în repaus total, el 
percepe stările defulatoare ale semenilor ca supraeu-uri ce-l 
domină. Numai mulţumirea de-a fi noi înşine castrează supraeu-
urile. Problema intervine când eu-ul nu este motivat să elimine 
supraeu-ul zeificat. Eu-ul mulţumit neagă ciclul reîncarnărilor şi îşi 
fortifică lumina conştiinţei. Starea cognoscibilă nu poate evolua 
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decât în verticalitatea sinelui trăitor. Inconştientul colectiv38 se 
aseamănă cu un balaur roşu (un mare magnet energetic) ce 
vorbeşte prin multe limbi ispititoare. Inconştientul colectiv al 
persoanelor needucate estompează lumina ideatică a 
persoanelor educate. Needucatul îşi defulează poftele viscerale 
în latura proiectivă a educatului. Limbile magice îşi crează propria 
motricitate în sistemul de relaţii onirice. Despre Dalai-Lama se 
spune că este un vizitat, adică este iluminat prin oglindă de anima 
strămoşului sanctificat. Anima strămoşului sanctificat reprezintă 
îndrumătorul spiritual ce-l ajută să evolueze. Creştinismul prin 
practicarea botezului neagă ciclul reîncarnărilor animilor 
strămoşeşti. Animele strămoşeşti sunt chemate a deveni îngeri 
stătători în împărăţia cerurilor,  biserică. Îngerul devine autonom 
şi se alimentează din trupul liturgic, adică jertfa rugăciunii celor 
însufleţiţi. Orice naştere vie este un nou început în latura 
cognoscibilă ce reprezintă fiinţa însufleţită. Gândirea ideatică 
evoluează procesând negarea negaţiei informaţiei anterioare şi 
afirmă experienţa benefică în timpul prezent. Actul demiurgic 
fluidifică sinele însufleţit şi pietrifică latura magică ce devine 
zidire, biserică.  Sinele însufleţit locuieşte în fiinţa-matrice, adică 
trupul cognoscibil.  Filiaţia vie este rezultatul x-lui matern ce triază 
şi organizează informaţia cromozomială pentru a crea un făt 
viabil. Mama îşi ajută fătul încă din perioada uterină să 
depăşească nevroza39 creaţionistă. Pe tot parcursul vieţii 
intervine lupta dintre bine şi rău conform normelor sociale şi 
culturale civilizatoare. 

  
Cap. 22. SECRETUL ZBORULUI POST-MORTEM40 
 
După câţiva ani lumină pe platoul farfuriei zburătoare a 

aterizat un măr. Mărul a devenit casa unui vierme. Viermele după 
ce s-a îngrăşat a ieşit din măr şi a cercetat platoul pictat cu diverşi 

                                                 

38 inconştient colectiv=  câmp psihic unde se depozitează amintirile comune a 
mai multor indivizi, depozit informaţional comun. 
39 nevroză=  boală psihică cauzată de augmentarea stress-ului, se manifestă prin 
dereglarea funcţiilor sistemelor vegetative, emotive, endocrine. 
40 post-mortem=  după moarte 
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arbori fructiferi. Pe platou a găsit doi microbi. Microbul masculin 
dormea, în timp ce microbul feminin cerceta cu privirea înceţoşată 
arborii edenici.  Viermele mare şi gras le-a poruncit celor doi 
microbi edenici:  

- Eu sunt stăpânul farfuriei zburătoare. Din mărul vieţii să 
nu mâncaţi, vă îngădui să mâncaţi numai fructele arborilor 
edenici.  Viermele s-a reîntors în măr neobservând că microbii s-
au lipit instinctual de el. Obosit din cauza călătoriei viermele gras 
a adormit profund. Când a deschis ochii viermele a observat alţi 
doi viermişori şi i-a întrebat mirat:  

- Cine v-a creat pe voi?  
Microbii deveniţi între timp viermişori i-au răspuns smeriţi:  
- Doamne din scuipatul tău divin am fost creaţi, noi 

suntem funcţia ta digestivă.  
Atunci viermele domn i-a binecuvântat părinteşte:   
 - Creşteţi şi înmulţiţi-vă copii! 
Viermele domn a aţipit fericit gândindu-se că 

binecuvântaţii îi vor satisface apetitul digestiv. Fericirea n-a durat 
mult, viermele s-a trezit acuzând dureri în zona digestivă. A 
cercetat cu privirea în jur şi a zărit puzderie de microbi şi doi 
viermişori. Mânios viermele domn a tunat:  

- Nu v-aţi făcut datoria faţă de funcţia mea digestivă.  
Viermişorul tată i-a răspuns înfricoşat:  

- Doamne dăruiesc funcţiei tale digestive microbul acesta.  
Viermele domn a mirosit microbul şi l-a împroşcat cu salivă 
zicându-i:  

- Te vei transforma în antibiotic! 
Apoi l-a scuipat în direcţia viermelui mamă. Microbul şi-a 

recunoscut mama şi i-a spus:  
- Mamă, viermele intergalactic m-a scuipat.   
Mama vierme i-a răspuns:  
- Probabil fiule trebuie să mă odihnesc.  
Mama a adormit şi microbul fiu s-a ocupat de funcţia ei 

nutritivă.  
Viermele domn îi poruncise viermişorului-tată:  
- Tu eşti iertat! Pleacă împreună cu ceilalţi microbi în 

împărăţia arborilor edenici şi rugaţi-vă. Voi veţi gusta din fructele 
viitoare. Viermele tată de frică să nu adoarmă a plecat către 
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împărăţia arborilor edenici. Ajuns în împărăţia arborilor edenici le-
a zis microbilor alipiţi de trupul lui:  

- Eu sunt ostenit. Mâncaţi trupul meu şi vegheaţi ca să nu 
adormiţi.  

 
*  * * 

 
              Viermele domn de frică să nu se întoarcă exilaţii din 
împărăţia arborilor edenici a mâncat cu lăcomie din măr şi a făcut 
indigestie. Indigestia i-a fost provocată de sămânţa mărului ce 
visa să devină arborele vieţii. Domnul vierme a murit şi a devenit 
ţărână. Din ţărână s-a ivit un lujer verde. Microbul scuipat de 
fostul vierme domn s-a lipit de lujer şi s-a înălţat către soare odată 
cu frunzele. Microbul a strigat către mama rămasă printre resturile 
de măr:  

- Mamă m-am înălţat la cerurile însorite.  
Mama recunoscătoare că în timpul somnului fiul microb o 

nutrise l-a sfătuit cu înţelepciune:  
- Fiule coboară şi mănâncă din rămăşiţele mărului .  

Microbul a coborât şi a mâncat din resturile mărului devenind la 
rândul lui vierme. Arborele a crescut nutrindu-se din ţărâna 
viermelui domn.  

 
*   *  * 

 
Exilaţii din împărăţia arborilor edenici au simţit parfumul 

florilor de măr şi s-au sfătuit:  
           - A venit timpul să gustăm din roadele viitorului promise 
nouă de către Domnul vierme.  

Mama şi fiul între timp au terminat rămăşitele mărului. De 
sus ploua cu petale din flori de măr. Mama şi fiul au mâncat 
petalele căzute şi s-au transformat în fluturi. Exilaţii reîntorşi din 
împărăţia arborilor edenici au văzut fluturii zburând printre 
ramurile mărului şi i-au rugat:  

- Zburătorilor daţi-ne roade! 
Viermii zburători au depus ouă microbi în merele din 

arbore. Merele au putrezit şi au căzut. Viermii aflaţi jos au mâncat 
şi s-au transformat în fluturi. Aşa au învăţat viermii să zboare, 
apoi să devină ţărână nutritoare pentru un nou în început.  



 

40 

 
Cap. 23. RECUPERAREA LUMINEI 
 
Multe pâini au fost vândute pentru a fi batjocorite. Cele 

batjocorite s-au înălţat şi cele viclene s-au amestecat cu 
pulberea. Cele cruţate au adormit şi cele suferinde veghează. 
Somnul trădează viclenii şi cruţă visătorii. Copiii omului 
sângerează pentru dreptate. Dreptul la pâine nu se vinde şi nu se 
cumpără. Dreptatea ce se face pâinii este dreptatea ce se face 
fiinţei însufleţite. Înţelepciunea îngenunchează domniile şi iubeşte 
smeriţii amestecaţi cu pulberea. Povestea biblică începe prin 
înşelăciunea unui somnambul şi sfârşeşte în holocaust. De ce 
holocaust?  

Dumnezeul citat de interesele tribale antice sau 
contemporane nu este unic şi moral pentru toţi pământenii. Magia 
a devenit moda lumii civilizate. Psihologii consideră că magia este 
o tară psihotică41 moştenită de la primitivi. Astăzi se consideră că 
magia este arma celor ignoranți. De ce? Astăzi toţi avem acces la 
instrucţie şi informaţii. Magii sunt oamenii tenebrelor. Sacrificiul se 
practică în toate religiile iar răspunsul victimelor se aseamănă cu 
strigarea mieilor ce nu pricep ce se întâmplă. Omul providenţial 
este neutru, veghează pacea pământului. Înţelepciunea caută în 
toate dragostea Dumnezeirii Sfinte.  

Îndobitociţii de eresuri se înşelă unii pe alţii. Ignoranţa şi 
fanatismul e veşmântului celor ce cred în eresuri. Cel luminat 
trebuie să-l răscumpere pe cel nevinovat. Trebuie să-i pedepsim 
pe cei răi şi să eliberăm sclavii. Trebuie să luptăm pentru adevăr 
şi lumină.  

 
Cap. 24. DAŢI CEZARULUI CE ESTE AL CEZARULUI 
 
Cezarul este zeul totem căruia i se închinau magii.  

Dorinţele magilor îl resuscitau pe cezar pentru a supune creaţia în 
favoarea lor. Hristos a cerut apostolilor să renunţe la cezar şi să-l 
urmeze pe el. „Daţi cezarului ce este a cezarului!’’ semnifică să 
renunţăm la moştenirile totemice şi să veghem pentru pace. 
                                                 

41 psihotic(ă)= delirant(ă), halucinant(ă) 
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Veghea face parte din fiinţarea celor vii, veghea protejează 
lumina umanizatoare. Umanitatea trebuie să renunţe la credinţa 
în zeii ce cer sacrificarea victimelor în interesul călăilor.  

 
Cap. 25. INAMICUL DIN UMBRĂ 
 
Individul poate devine victima egou-urilor din mulţime. 

Fluidul degajat de mulţime reprezintă un supraegou colectiv 
magnetizant. Aspiraţia la neutralitate singularizează. Egoul cel 
mai puternic conduce mulţimea. Liderul este o personalitate 
magnetică ce adoarme şi supune voinţa egou-urilor celor mulţi. 
Liberul arbitru este de natură cosmică. Arhetipul Tatăl Sfinţit 
intervine ca factor castrator a egou-urilor ce-i domina pe ceilalţi. 
Toţi trebuie să afirmăm un arhetip civilizator nu un lider de grup 
ce tinde să se zeifice.  

 
Cap. 26. SPĂLAREA BIOENERGETICĂ 
 
În rândul anumitor ocultişti se vorbeşte de aşa zisa 

spălare bioenergetică. Aceştia zic că ar exista un concordat ocult 
ce ar interzice magia neagră. Spălarea bioenergetică ar 
reprezenta folosirea unor metode specifice de defulare a 
tensiunile somato-psihice în apă sau ţărână cu scopul de a 
neutraliza veşmintele eterice. Anima curată îi ajuta să-şi 
regăsească locul în mater-cosmic. Practicantul dezvoltă 
răspunsuri imunitare ce neutralizează atacurile de magie neagră.  
Spălarea în ţărână se face prin incantaţia „Om mani padme hum!” 
ce invocă focul purificator şi ghidează reziduurile magiei negre 
către pământ.  Unii vrăjitori recunosc că „harul” ar fi de fapt un 
blestem transmis din generaţie în generaţie şi pentru a fi iertaţi 
trebuie să practice magia albă. Deci magia este dublicitară: 
neagră sau albă, numai răspunsul imunitar este vindecător. 
Răspunsul vindecător este socializare pozitivă conform 
proverbului-lege :„Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”. Mai sigure şi 
eficiente sunt metodele purificatoare şi eliberatoare ale religiilor 
oficializate. Biserica ortodoxă română recomandă pentru 
purificare postul şi pentru eliberarea animei de păcate, metania. 
Spovedania este o metodă psihoterapeută eficientă pentru 
eliberarea persoanele ce au remuşcări şi regretă căderea în 
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păcat. Improprie este expresia „iertarea păcatelor”, în fapt este 
iertată fiinţa conştientă că a comis fapte reprobabile.  
 

Cap. 27. CREDINCIOSUL ŞI FARISEUL42 
             
           Credinciosul poate fi corupt de mesaj. Fariseul săruta 
icoana şi transmite un mesaj rugător. Mesajul transmis de 
rugăciune are o anumită încărcătură emoţională ce atacă 
subconştientul credinciosului. Credinciosul contribuie la împlinirea 
visului rugătorului bun. Mesajul fariseului este însă un mesaj 
insiduos ce-l ispiteşte pe credincios. Dorinţele necinstite aparţin 
oamenilor lipsiţi de verticalitate morală. Slăbănogul ce visează la 
o împlinire pe căi magice este imoral.  
            Limbile fariseilor se unesc pentru a li se împlini interese 
comune.  

Naivul copil ascuns în cel credincios pătimeşte din cauza 
profitorilor. După un timp credinciosul deschide ochii şi constată 
că şi-a risipit dragostea milostivindu-se de cei răi şi vicleni. Odată 
cu trecerea anilor suferinţa înalţă ziduri între copil (credinciosul) şi 
farisei.  

 
 

Cap. 28.ÎNȚELEPTUL ŞI NEBUNUL 
 

Înţeleptul aspiră la lumina ce nu vicleneşte. Bolnavul îl caută pe 
medic vindecător. Înţeleptul când întâlneşte nebunul ce se 
comportă asemenea unui copil îl laudă:  
- Tu eşti un ales!  
Nebunul îi răspunde:  
- Caut înţeleptul ca să-mi deschidă ochii.  
 Înţeleptul se înfricoşează: 
- Mai bine cere sfinţilor să-ţi deschidă ochii.  
Frica înţeleptului este justificată căci lumina ce nu greşeşte vine 
prin sfinţi. Nebunul este îndreptăţit să-şi caute vindecarea pentru 

                                                 

42 fariseu= 1. cultul mozaic în timpul când a trăit Hristos era împărţit între farisei 
şi iudei 2. astăzi termenul de fariseu se foloseşte cu sensul de prefăcut, înşelător, 
nesincer. 
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că tot trăitorul trebuie să lucreze dupa lumina sa. Tuturor li se 
zice: „Vegheaţi să nu ajungeţi nebuni!”. În nici un caz nu trebuiesc 
abandonaţi nebunii ce se comportă ca nişte copii în mâinile 
vrăjmaşilor. Trebuie să ne educăm copiii ca să devină înţelepţii ce 
veghează.  
 

Cap. 29. AJUTORAREA ORFANILOR 
 
Veninul din pocalul suferinţei lor se arde şi pocalul 

purificat este redat orfanilor. Cel bun face bine celor suferinzi. 
Frica celui bun de-a fi slăvit îl ascunde în anonimat. Orfanii au 
nevoie de părinţi care să-i crească şi să-i educe. Deci să nu ne 
ascundem faţă de copii, să mergem în întâmpinarea orfanilor şi 
să-i mângâiem.  

 
 

Cap. 30. TRĂDAREA NOASTRĂ 
 
În privinţa trădărilor omul pricepe anevoie că propria 

josnicie i-a lovit sinele însufleţit. Josnicia loveşte fiinţarea altuia. 
Nebunia îşi loveşte trupul propriu. Nebunul are scuze: ori îl 
devorează propriile dorinţe monstruoase, ori i se sugerează să se 
lovească de cei care vor să-l devoreze. Veghea taie limbile ce 
duşmănesc. Păcatul recreează factorul involuţionist. Scala 
valorilor sinelui trăitor trebuie să asculte numai de poruncile 
civilizatoare. Sinele nostru aparţine Demiurgului Sfânt Însufleţitor, 
deci să-l nu trădăm.  

 
 

Cap. 31. CONFUZII 
 
Slujitorii altarelor pot fi confundaţi cu sfinţii? Preoţia  

reliefează în cântările rugătoare logosul sfinţilor. Veşmântul 
sfântului părăseşte pe cel ce numai laudă sfântul fără să-l 
hrănească zilnic cu fapte bune. Laudele adorm sfinţenia. 
Adevărat este când te rogi pentru ceilalţi te îmbunătăţeşti şi când 
faci bine te sfinţeşti. Trebuie să întărim logosul luminat ce purifică 
trăirile noastre în orice împrejurare. Teribil este atunci când 
glasurile mulţimii stăpânită de dorinţe bestiale cere ca sângele 
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celui nevinovat să răscumpere păcatele tuturor. Apostolul nu 
poate răscumpăra pe cei ce-l declară ”persona non grata’’43. 
Glasul fiului rugător este acoperit de glasurile mulţimilor 
răzvrătite. Alături de fiul crucificat stau amintirile, mama şi copilul 
ce-a fost cândva. Fiul crucificat îmbrăţişează amintirea copilului 
fericit la sânul matern. În tot discursul biblic se aud glasurile 
schizofrenicilor ce poruncesc să se împlinească jertfele în afara 
bisericilor iar în biserică să se aducă mărturia jertfei. Apostolul 
moare crucificat în afara bisericii şi se înalţă fluid sfânt. Deci 
apostolul biruieşte discursul biblic şi amuţeşte glasul sacerdotului.  

 
Cap. 32. APOSTOLATUL MAMEI CIVILIZATOARE 
 
Apostolatul fiinţei iertate reprezintă apostolatul mamei ce 

le înfrunta pe cele înfricoşătoare pentru a-şi smeri fii.   
De ce Apostolatul Mamei? Fii sau fiice avem un X-neutru 

ce ne regenerează gândirea şi ne iartă trupul eliberându-ne 
suflarea în cartea Sinelui Ceresc. Animele noastre castrate şi 
purificate de răutatea păcatelor noastre pot deveni îngeri în 
împărăţia cerească iar trupul devine ţărână iertată. Aşa cum 
biserica aparţine lui Dumnezeu, aşa şi mama aparţine copiilor. Ce 
este Biserica, ce este societatea umană? Biserica reprezintă 
pâinea lui Dumnezeu materializată mesaj civilizator prin chipurile 
arhetipale ale sfinţilor.  

Societatea umană nu reprezintă numai pâinea genetică a 
părinţilor biologici ca indivizi comunitari ci mai ales fiinţa umană 
crescută după poruncile lui Dumnezeu, adică copilul educat de 
societate şi părinţi în numele Dumnezeului etic. Pâinea genetică 
este inaptă de a deveni copilul recreat a lui Dumnezeu, de a 
evolua benefic dacă nu ar beneficia de mijloace educative şi 
mesaje civilizatoare. De asemenea societatea omenească 
beneficiază încontinuu de mesajele educative ale Dumnezeirii ce 
lucrează prin sfinţi martiri şi civici luminaţi. Un fariseu religios, 
doctrinar sau ignorant este piatră de poticnire pentru Dumnezeu, 

                                                 

43 persona non grata=  expresie din latină, se referă la o persoană ce nu-i agreată, 
nu-i acceptată sau binevenită. 
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un civic luminat este umărul pe care se sprijină Dumnezeu. 
Dumnezeu e un învăţător civilizator, un părinte bun cu toţi copiii.  
            Cel pofticios de jertfe şi linguşiri e caricatura lui 
Dumnezeu, neevoluatul (diavolul) care fură de la Dumnezeu. 
Diavolul nu ascultă de Dumnezeu ci de vrăjmaş.  
            Diavolul reprezintă ignoranţa şi răutatea. Diavolul 
reprezintă viclenia bestiei ce-şi ascunde monstruozitatea44 sub 
aparenţă civilizată. Dumnezeu e lumină sfinţită pentru a fi eternă 
şi a nu se pierde în clipele de zăcere sau neputere a conştiinţelor 
oamenilor. Diavolul e eroare umană, greşeală ce nu poate fi 
iertată sau tolerată. Omul poate fi iertat dar greşeala lui nu e 
iertată căci nu s-ar mai şti ce este bine şi ce este rău. Societatea 
ca mamă a tuturor oamenilor trebuie sa fie în dialog permanent cu 
Dumnezeul moral. Dumnezeu este moral şi etern din perspectiva 
binelui ce aduce evoluţia. Pâinea ce s-a dat copiilor este 
închinată lui Dumnezeu. Îngrijitorii pâinii trebuie să fie educaţi în 
spiritul binelui pentru ca ei să înfăptuiască binele. Bestiile de ieri 
pot fi perfizii de astăzi. Nu numai în primitivism ci şi astăzi a fi 
părinte înseamnă a pierde mult timp pentru a proteja şi mai puţin 
pentru a educa. De ce? Relaţiile sociale sunt crude deşi sunt 
reeducate de legi civilizatoare. Bestiile de ieri sunt periculoşii de 
azi. Forţa bestiei se poate ascunde în viclenia slăbănogului de 
astăzi. La sfârşit în cartea morţilor atât bestiile cât şi victimele 
sunt iertate, adică transformate în ţărână. De aceea în gândirea 
omului a apărut necesitatea răsplătirii celor buni într-o lume 
ideală. De aici tema nemuririi sufletului şi ameninţarea cu 
purgatoriu a celor răi. Raiul şi iadul (purgatoriul) au apărut în 
gândirea moral-religioasă din necesitatea răsplătirii celor buni şi 
pedepsirea celor răi în lumea spiritelor aflată strict sub controlul 
lui Dumnezeu. În lumea reală binele nu triumfă întotdeauna de 
aceea lumii reale i s-a mai zis şi infern unde cei buni se luptă cu 
cei răi. Preferabil ca cei buni să stăpânească infernul realităţii 
cotidiene şi să construiască o societate mai bună iar cei răi să se 
teamă de legi divine şi să le respecte pe cele umane. 
  

                                                 

44 monstruozitate=  răutate ieşită din comun, anomalie. 
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Cap. 33. OMUL, CHIP ŞI ASEMĂRE CU DUMNEZEU !?  
 
Părinţii întemeietori ai triburile primitive au fost zeificaţi 

post-mortem în memoria urmaşilor. Aşa au luat naştere zeii cu 
chip de om, mulţi zei deoarece existau nenumărate triburi. Când 
triburile se unificau se forma o zestre divină comună. Cel mai 
respectat zeu aparţinea tribului suzeran, adică cel care fusese 
protagonistul45uniunii tribale. De asemeni triburile cuceritoare 
impuneau triburilor cucerite respectarea în primul rând a zeităţilor 
suzerane. Statele sclavagiste cu armate puternice şi economii 
înfloritoare au renunţat la zeificarea strămoşilor originari.  
Puternicii zilei, regi sau împăraţi se autonumeau semizei. Semizei 
erau consideraţi fiii sau reprezentanţii zeilor ce tutelau 
comunitatea respectivă.  

Zeii epocii sclavagiste erau divinităţi reprezentative46 ale 
aspectelor vieţii sociale şi culturale din comunităţile respective.  
Oamenii înzestrau zeii cu diverse trăsături de caracter şi diverse 
talente. Credinţele epocii sclavagiste au fost libere şi diverse, în 
funcţie de zona geografică şi cultura popoarelor respective. 
Religiile orânduirii sclavagiste erau politeiste, aceasta 
semnificând că oamenii credeau în mai mulţi zei, fiecare fiind 
evocat pentru a ajuta potrivit însuşirilor recunoscute la momentul 
cerut. În zonele rurale erau respectaţi zeii fecundităţii, protectorii 
vegetaţiei, animalelor şi oamenilor.  

Oraşele aveau un zeu patron, considerat întemeietorul şi 
zei inspiratori sau protectori ai artelor, meşteşugurilor şi 
comerţului. Ca şi în cazul strămoşilor zeificaţi, zeii puternicilor 
state sclavagiste erau implicaţi de către adoratori în toate 
aspectele vieţii sociale şi familiale. Epoca feudală a fost dominată 
de religiile monoteiste ce-au devenit dogme, adică adevăruri de 
necontestat.  

Epoca feudală a fost epoca războaielor de expansiune 
susţinute şi de politica religioasă a statelor puternice. În plan 
cultural şi social bisericile feudale au împiedicat evoluţia 
                                                 

45 protagonistul=  iniţiatorul, proiectantul, inspiratorul 
46 reprezentative= care întrunesc majoritatea trăsăturilor colective. 
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cunoaşterii şi dezvoltarea relaţiilor sociale democratice. Regii 
statelor feudale erau confirmaţi aleşi divini de către biserici ce 
primeau în schimb prestigiu şi averi. Societatea feudală era 
condusă de doua puteri totalitariste: biserica şi regele. Biserica 
feudală a răstălmăcit principiile religiei creştine în favoarea 
stăpânilor, robilor le-a fost făgăduit raiul dacă vor fi ascultători 
reprezentanţilor divini ce se comportau cu ei precum dracii cu 
sfinţii. În timpul războaielor de expansiune s-au confruntat în 
special două religii: creştinismul şi mahomedanismul. Toate 
religiile conduceau după legea:„crede şi nu cerceta”, toate îi 
favorizau pe stăpâni şi urmăreau să-i liniştească pe defavorizaţi. 
Mahomedanii propovăduiau că există un singur Dumnezeu (Alah) 
care fără îndoială îl favorizează pe proorocul Mahomed şi ceilalţi 
aleşi prin care şi-a transmis poruncile. Mozaicii evrei şi-au 
conservat credinţa în proorocii care îi favoriza ca popor ales iar 
legile lui Moise erau aplicate numai celor manipulaţi. Popoarele 
budiste au purtat războaie între ele sau cu alte popoare din 
interese politice şi economice fără să asculte de principiile religiei 
budiste care interzicea conflictele. Promotorii doctrinei budiste 
erau nobilii învăţaţi. În plan social filozofia răbdării şi sacrificiului 
erau aplicabile sărmanilor, îi împiedica să se elibereze prin „fuga 
în pustiu”.         

Creştinismul teoretic propovăduia teoria sacrificiului şi 
ajutorării celor defavorizaţi, practic în politica internă şi de 
expansiune se folosea doctrina regelui predestinat a conduce 
lumea „în numele lui  Iisus Hristos” şi a realiza profituri lumeşti 
pentru biserică şi nobili. Epoca capitalistă nu a adus mari 
schimbări în viaţa socială, teoretic toţi oamenii sunt egali şi liberi, 
practic majoritatea oamenilor sunt proletari disperaţi ce depind de 
un loc de muncă şi muncesc pentru afacerişti veroşi47 ce-i 
exploatează. Experienţa socialistă a fost un eşec cultural 
deoarece a fost implementat forţat poporului rus, un popor fără 
experienţă istorică democratică. Imperiul sovietic a profitat 
economic şi a marginalizat în plan economic şi politic celelalte 

                                                 

47 veroşi= profitori, lipsiţi de moralitate 
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state socialiste. Criza sistemului închis a provocat colaps48  
economic imperiului sovietic ce a fost nevoit să lase libere 
celelalte popoare tutelate pentru a-şi rezolva propriile probleme. 
Între timp statele capitaliste europene crease un sistem economic 
multistatal. Fostele state socialiste europene pentru a putea intra 
în comunitatea europeană au trebuit să-şi restructureze 
economiile. Beneficii şi pierderi: proiecte proeuropene comune 
subvenţionate de Uniunea europeană; pierderea industriei grele 
cauzată de o restructurare haotică, potrivit intereselor noilor 
politicieni şi capitalişti autohtoni îmbogăţiţi peste noapte din 
afacerile veroase cu profitorii din celelalte state europene. Statele 
europene puternice decid practic destinul statelor europene aflate 
în recesiune economică datorită  schimbării formei de proprietate, 
a tehnologiei depăşite, a diminuării consumului din cauza 
şomajului. Orice criză, orice război favorizează hienele ce devin 
noul grup social favorizat.  

Revoluţiile culturale au impus statelor capitaliste raporturi 
sociale democratice, au cerut legi pentru respectarea drepturilor 
omului. În timpurile moderne şi contemporane a luat o mare 
amploare dezvoltarea culturii ştiinţifice şi implicit evoluţia 
conştiinţelor. Orânduirea capitalistă nu a produs schimbări 
arhetipale în religie,  dumnezeii au rămas aceeaşi, însă bisericii i 
s-au îngrădit puterea şi influenţa în toate aspectele vieţii 
comunitare. Marii magnaţi nu mai au nevoie de un drept divin 
pentru a-şi impune supremaţia, zeul-ban înalţă sau coboară  
puternicii pe piedestal. Omul şi în raporturile cu alte vieţuitoare s-
a divinizat, considerând că automat toate animalele trebuie să i 
se supună şi să-l slujească. În geneza biblică Dumnezeu îi dă 
omului în stăpânire planeta cu toate vieţuitoarele şi plantele. 
Astfel dumnezeii făcuţi şi născuţi după chipul şi interesele tribale 
ale oamenilor capătă însuşirile animalelor puternice. Din punct de 
vedere zodiacal bune sunt considerate zodiile care fac referire la 
potenţa animalelor periculoase: leu, taur, scorpion; ceea ce 
spune multe despre atitudinea socială şi morală a persoanelor ce 
cred în asemenea preziceri.  
                                                 

48 colaps= congestie, comoţie 
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Atât oamenii cât şi fiarele îşi însemneză teritoriile ce vor 
să le stăpâneasă şi se războiesc pentru hegemonie49, numai că 
fiarele consumă cât să supravieţuiască iar oamenii distrug ca să 
se zeifice. Omul e vieţuitoarea cea mai perversă, a fabricat arme 
să distrugă viaţa şi planeta. Din punctul acesta de vedere cei ce 
nu sunt de acord cu teza genezei oamenilor din maimuţa ci din 
aventurieri stelari (îngeri păcătoşi) ar putea avea dreptate dacă ar 
spune-o în semn de respect faţă de inocenta maimuţă şi nu în 
semn de mândrie zmeiască faţă de aşa zisa geneză divină a 
primului om, adică Adam. 

Adam a întemeiat patriarhatul eşecurilor socializatoare 
prin fii: Abel a fost sacrificat de Cain în numele religiei, Cain a 
devenit ucigaş fraticid în numele zeilor, Seth s-a născut cu 
probleme de identitate („sunt eu sau reîncarnatul Abel”). Eva, 
femeia făcută iar nu născută din coasta lui Adam i-a făcut pe plac 
bărbatului. Omul ce-şi justifică tirania şi prostia folosindu-se de 
drepturi divine dacă nu este bolnav pshic ar putea fi handicapat 
moral. Omul neacceptând originile sale naturale (evoluţia din 
maimuţă) a dispreţuit natura şi pe celelalte vieţuitoare. Zeii umani 
au distrus planeta, i-au ucis vieţuitoarele şi au provocat catastrofe 
ecologice. Din perspectiva distrugerii habitatului terestru, omul e 
creaţia zeilor răi, cel ce provoacă dezechilibrul vieţii pe pământ. 
Morală şi credibilă este opinia filozofilor de bine ce consideră că 
Dumnezeu semnifică binele absolut ce emană legi morale care 
sunt materializate de faptele raţionale ale omului în raport cu 
societatea şi natura, cu universul în general.  

 Probabil că tot omul gândeşte şi speră în forul50său intim 
că există un Dumnezeu Adevărat, mai presus de interesele 
nebunilor, ce-i poate rezolva greşelile lui fundamentale şi salva 
planeta. Cum altfel am avea compasiune şi respect unii pentru 
alţii indiferent de religie, rasă, sex?   

Nu trebuie să devenim ucigaşii vieţii pe pământ, trebuie 
să lupăm împotriva nebunilor ce o maltratează. Iisus Hristos 
crucificat i-a iertat pe cei manipulaţi de conducătorii lumeşti, de 
                                                 

49 hegemonie= supremaţie, conducere totalitaristă 
50 for= organ de guvernământ (politic, administrativ sau legislatv) aici cu rol de 
conducător moral 
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manipulatori s-a eliberat gândind că va dezvoltă în ceruri o 
reacţie imunitară împotriva celor răi. Sfinţii au dezvoltat reacţiile 
imunitare ale lui Iisus în lumea celor vii.    

Tatăl sfânt ne ruşinează şi ne învaţă ce este bine şi ce 
este rău. Împărtăşania trebuie consumată pentru a ne învrednici 
contra păcatului. Scopul împărtăşitului trebuie să fie vindecarea 
de nebunie şi trezirea conştiinţei.  

Drogatul religios e om lipsit de conştiinţă, nu se ruşinează 
pentru că a păcătuit, el vine pentru a fi iertat gândindu-se că va 
liber mai apoi să păcătuiască iarăşi şi iarăşi. De aceea trebuie să 
veghem şi să ne ruşinam pentru suferinţa provocată celorlalţi 
semeni. Pe cruce stă smeritul, atent la Dumnezeul-Tatăl şi absent 
la strigătele nebunilor.  

Conştiinţa noastră trebuie să sufere pentru maltratat. De 
ce ţipă oare pruncii când primesc împărtăşanie? Ţipătul pruncului 
este probabil răspunsul lui imunitar în favoarea maltratatului. 
Trupul celui crucificat permite evoluţia conştiinţei ce se ruşinează 
şi întărirea sistemului imunitar contra monştrilor. 

 Monahul este un iertat chemat la rugăciunea de pe 
munte pentru a-l veghea în rugăciune pe cel aflat în lume. Lui 
Iisus rugătorul i se însângerase cămaşa, semn că a luptat cu răul 
pentru a-şi odihni ca un tată copiii ce vor creşte şi vor deveni 
apostoli printre neamuri.  

Nu trebuie să ne amărâm bând veninul păcatului originar, 
veninul trebuie ars iar păcatul actual trebuie judecat de conştiinţă. 
Falsele interpretări ale mesajului hristic de către ipocriţi împiedică 
evoluţia conştiinţei.  

 
 
Cap. 34. IDEALUL NEVROTIC ŞI EU-UL 
 
Mintea psihotică şi-a fabricat divinităţi cărora li se închină 

prin oglinda facerilor. Divinitaţile sunt alter egou-uri primitive ce se 
alimentează din energia mentală a inconştientului colectiv.  

Nevroza este suferinţa patologică a eu-ului corupt de 
inconştientul barbar. Aspiraţiile barbare mutilează conştiinţa vie. 
Icoanele arhetipurilor sfinte sunt făcute pentru a educa minţile 
barbarilor. Prezicătorul este un barbar ce asupreşte cu ajutorul 
predicţiilor. Dumnezeul Adevărat este un eliberator ce zice:„Eu îţi 
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ofer lumină ca să alegi binele”. Sfântul reneagă predicţia şi afirmă 
dreptul la viaţă a fiului. Fiul luptă cu balaurul, zmeul elitist ce îi 
impune voinţa discriminatoare a liderului omnipotent. Sihastrului îi 
este suficientă credinţa deoarece fiind un izolat nu poate fi 
contaminat de eresuri. Cel ce nu este contaminat de eresuri este 
respectat şi temut de fiare. În lume omul pentru a birui eresurile 
se înarmează cu experienţă civilizatoare şi curaj de iluminat. 
Diverse mesaje subliminale moştenite sau transmise de inamici îi 
pot transforma pe naivi în zombi. Ameninţaţii cu diverse pedepse 
învăţăm să supravieţuim ca partizani ai adevărului.  

Trebuie să sfinţim memoria luptătorilor pentru adevăr, 
memoria eliberatorilor de sclavi şi curajul medicilor vindecători. 
Profitorii domnesc în numele păcatului ereditar ca supraegou 
necastrat sau erezie51 comună. Frăţia Umbrelor sau Frăţia lojilor 
zeifică un totem puternic şi nu victima crucificată. Totemul-tată e 
mai presus de jertfire, membrii lojii sunt executanţii ce împlinesc 
ritualurile pentru zeificarea totemului. Membrii lojii îşi zic aleşi, 
adică au acces la reîncarnările totemului necastrat. În lumea 
misticilor cordonul de argint52 sau ombilicul ezoteric este 
depozitarul amintirile strămoşului zeificat. Prin prisma înţelepciunii 
ne îmbrăcăm trupul cu foc degajat din propriile noastre arderi 
energetice pentru idealuri. Visarea curată a anilor ne îmbracă 
somnul odihnitor. Gândul bun ne salvează de nevroze. Orice bun 
visează să se identifice cu un înger ce locuieşte în Sinele Cosmic 
Sfânt. Părinţii necivilizaţi îşi încuie copiii în peşteri, părinţii 
civilizatori îi poartă către lumina şi le afirmă dreptul la viaţă.  

 
Cap. 35. PLANTELE ŞI MAGNETISMUL ANIMAL 
 
Victimizarea sinelui însufleţit este opera unor magi ce se 

răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu dorind a fi ei însuşi „demiurgi".  
Fluidul magic acaparează resursele energetice ale A.D.N-ului 

                                                 

51 erezie= eres, credinţă păgână 
52 cordonul de argint (ombilic ezoteric) = se referă la partea inconştientă a 
psihicului despre care Freud mărturisea că este o mare necunoscută , adică 
indescifrabil deoarece nu se ştie de unde vin şi cui aparţin informaţiile 
depozitate.     
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însufleţit. Limba ademenitoare a şarpelui, tinde să domnească la 
nivelul relaţiilor dintre sistemele vii, distruge şi reface relaţiile 
dintre sisteme favorizând sistemele cu sânge vampiric. Sistemele 
vii concurează cu sisteme ce au aceeaşi cheie biologică. 
Sistemele vegetale concurează cu cele vegetale, animalele cu 
sânge cald cu cele cu sânge cald, vieţuitoarele cu sânge rece cu 
vieţuitoarele cu sânge rece.  

Prin urmare sistemele vii sunt atrase de alte sisteme vii 
cu aceeaşi cheie biologică. Cu cât forţa magnetică activată de 
mantra energetică a corpului respectiv e mai mare cu atât cresc 
şansele de supunere şi dezintegrare a altor sisteme vii. La 
oamenii necivilizaţi se întâmplă acelaşi lucru, magnetismul  
animalului cu sânge cald încearcă să capteze mantra 
bioenergetică a altui seamăn în scopul supunerii şi folosirii 
energiei acestuia în favoarea lor.  

Legile demiurgice de supravieţuire împiedică vampirii 
profitori să distrugă sclavii hrănitori, ba chiar hrănitorii sunt 
protejaţi de atacurile altor prădători. Strategia prădătorilor de 
protejare a resurselor nutritive e utilizată la cel mai înalt nivel de 
Dumnezeu. Omul, deşi pare fragil şi nedotat din punct de vedere 
anatomic, poate fi prădătorul cel mai inteligent şi viclean. De aici 
necesitatea existenţei unei Dumnezeiri apriorică tuturor 
prădătorilor, dumnezeire ce a emanat legi pozitive pentru 
protejarea resursele ce menţin viaţa pe pământ. Legile 
demiurgice castrează fluxul magnetic al animalelor carnivore și 
protejează animalele ierbivore. În primul rând omului i s-a impus 
legea:„…ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”. Omului i s-a dat 
cunoaşterea binelui şi răului. La nivel uman în special e necesară 
existenţa unui Dumnezeu moral şi atotvăzător, aprioric 
vieţuitoarelor prădătoare. Probabil că prădătorilor umani li s-a dat 
cunoaşterea binelui şi răului pentru a preîntâmpina sfârşitul vieţii 
pe pământ. Victoria vegetaţiei este evidentă, orice animal feroce 
sfârşeşte digerat de planta ce hrăneşte şi oxigenează. Orice 
conştiinţă bună este mulţumită că se face dreptate atât sclavilor 
cât şi prădătorilor smeriţi.   

Concluzie etică şi filozofică:„Smereşte-te omule înainte 
de a fi prea târziu, îmbrăca-te în veşmântul ierbii pentru a fi cruţat 
de mânia dreptului Atotcreator’’.  
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Cap. 36. MAGNETISMUL ŞI CRUCEA VEGETALĂ 
 
Crucea creştină e un simbol al civilizării şi smerenii 

omului în faţa legilor natural-demiurgice. Aşa au perceput-o ctitorii 
împăraţi ce au dat lecţie de smerenie slugilor şi au transmis 
urmaşilor lecţii impresionate de morală şi conduită. Pe cine a iubit 
Dumnezeu mai mult? Fără îndoială pe împăratul care a băut 
amărăciune la masa vieţii, a plâns de grija slugilor neştiutoare şi 
le-a protejat iubindu-le ca pe nişte copii. Împăratul binecredincios 
a proorocit înălţarea crucii arborescente pe acoperământul 
citadelelor ce ating cerul. 

 
Cap. 37. SFÂNTUL lOAN ŞI DIZGRAȚIA DOMNEASCĂ 
 
În mitologie Iona a fost copilul înghiţit de o balenă albă. 

Balena albă semnifică nava purtătoare. Albul însemnând paginile 
nescrise ce-şi aşteaptă autorul. Călătorul scrie în jurnalul navei 
peripeţiile călătoriei întreprinse în scopul cunoaşterii, astfel nava 
purtătoare capătă identitate prin cel ce a scris. Elisabeta l-a numit 
pe Sfântul Botezător loan, adică cel revenit din călătoria inţiatică 
şi purtat pe ţărmul unde era aşteptat. Îngerul selenar reprezintă 
cheia cunoaşterii luminii îngereşti purificatoare. Sfântul Ilie a fost 
înălţat la ceruri de un foc purificator în nava-heruvimului selenar53.  

Iona mai înseamnă şi înnoire sau schimbare. Preotul 
Zaharia a fost ucis de fanatici în templu pentru că ar fi vestit o 
nouă lucrare a Domnului, o noua biserică ce va împlini cuvântul 
proorocilor. Preoteasa pentru a-l proteja pe copil fuge cu el în 
pustiu pe urmele Sf. Ilie. Ioan creşte într-o peşteră. Peştera are 
semnificaţia casei ce ascunde şi protejează copilul de privirile 
rele, mai înseamnă germinaţie şi creştere protejată. Elisabeta 
moare şi Ioan o înmormântează la rădăcina unui arbore. Lângă 
arbore a avut apariţia Sf. llie ce i-a spus:„Mama ta va fi înălţată de 
lângă tine dar tu să nu te temi căci eu voi rămâne cu tine". Sf. 
Ioan boteza oamenii cu apă, botezul cu apă semnifică creştere 

                                                 

53 heruvium selenar= cel dintâi înger stătător în cer, cel ce conservă informaţia 
tatălui dintr-un început 
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pentru cei smeriţi, totodată premisa retragerii vieţii în ocean în 
caz că pe uscat va fi în pericol.  

Deci Sf. Ioan primise de la îngerul selenar cheia 
cunoaşterii responsabile şi s-a întors să civilizeze oamenii. 
Îngerul selenar este asimilat cu îngerul Gabriel ce aduce vestea 
cea bună, adică cel ce aduce veşti bune oamenilor dar şi poate 
să-i piardă pe cei ce se răzvrătesc împotriva legilor demiurgice.   

Îngerul botezător îl recunoaşte pe cel ales să regenereze 
lumea, Iisus Hristos născut din tiparul informaţional conservat de 
nava selenară. Sf. Ioan, civilizatorul intră în conflict cu domnia 
vremii ce-şi perpetuase prin consaguinitate scaunul puterii. Sf. 
Ioan este încarcerat de urmaşul regelui Irod. Irodiada soţia fratelui 
decedat al lui Irod îl convinge pe rege să-i taie capul. Retras pe 
munte Iisus Hristos se întoarce la Ierusalim să împlinească 
cuvântul proorocilor civilizatori. Iisus Hristos este denunţat fiu 
nelegitim. Cel ce le răspundea celor ce îl întrebau al cui fiu 
este:„Eu sunt în tatăl şi tatăl este în mine” a fost răstignit pe cruce 
alături de tâlhari”. 

Hristos s-a înălţat la ceruri şi şede la dreapta „tatălui cel 
dintr-un început” creat de Demiurg. Trupul lui loan decapitat a 
simbolizat masa pe care Iisus a slujit liturghia sfinţirii pâinii şi 
sângelui martirizat. Apostolii primesc cuvântul testamentar a lui 
Iisus înviat din morţi în stare angelică demiurgică şi pribegesc 
prin lume. Apostolii sfârşesc martirizaţi în  ţările unde au mărturisit 
cuvântul lui lisus. În urma acestor întâmplări tragice Sf. Ioan 
Evanghelistul se retrage pe insula Rhodos din marea 
Mediteraneană. Sfântului Ioan Evanghelistul i se arătă Iisus în 
nava heruvimului selenar. Heruvimul selenar fiind considerat 
Biserica lui Iisus ce coboară din ceruri pentru a ctitori noul 
Ierusalim pe pământul ales şi binecuvântat. Orice ctitorie creştină 
reprezintă de fapt Ierusalimul Domnului Iisus Hristos.  

 
Cap. 38. JUDECATA INFORMAȚIEI EREDITARE 
 
Învierea mesianică54  recuperează experienţa civilizatoare  

                                                 

54 înviere mesianică= înviere vindecătoare deci salvatoare prin îngerul purtător al 
informaţiei sfinte.   
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ce devine latură educaţională pentru urmaşi. Astralul 
îngheţat în aşteptare este plin cu informaţia celor aleşi. 
Expulzarea informatei către cei vii are loc prin procesul refracţiei 
la nivel de oglindă tahionică în timpul somnului. Judecata 
informației ereditare de către latura conştientă apară lumea celor 
vii de pericolul reîncarnării informaţiilor recesive. Starea răzvrătită 
a informaţiei ereditare aspiră la o nouă materializare, adică poate 
provoca comportamente aberante la urmaşi. Informaţiile casei 
morţii ca inconştient ancestral  divinizat împiedică evoluţia laturii 
conştiente. Informaţia divinizată sub forma de eresuri, superstiţii 
sunt credinţe nejustificate ce îşi pun amprenta în mod negativ 
asupra trăirilor celor vii.  
             Eresurile nu sunt întocmai cu adevărul ce este veridic şi 
demonstrabil. Hristos a judecat ignoranţii zicând:„Iartă-i Doamne 
că nu ştiu ce fac!". Deci ignoranţa ca tară a lipsei şansei 
educaţionale poate fi iertată nu şi răutatea ca trăsătură voită de 
caracter. Tatăl mărturisit de Hristos este totuna cu cel mărturisit 
de sfinţii prooroci, adică acea latură angelică ce ajută viii să biruie 
inconştientul demoniac (dorinţe monstruoase, gânduri obsesive). 
Cele ce apar în Tatăl Mesianic sunt procesate de sfinţi şi afirmate 
vindecătoare de medicina liturgică. Logosul liturgic întăreşte 
latura cognoscibilă pozitivă şi distruge charma, adică informaţia 
ancestrală regresivă. Mesajul hristic se adresează celor vii: 
„Vegheaţi!”, deci lumina veghetoare trebuie să biruiască pornirile 
rele personale şi să vegheze împotriva atacurilor celorlalte 
persoane. La nivel de câmp tahionic sfinţii lucrători neutralizează 
pulsiunile nevrotice ale celor două laturi: conştientul şi 
inconştientul.  

Ce înseamnă a fi sfânt lucrător? Înseamnă a învăţa 
oamenii ce este bine şi ce este rău, ce e moral şi ce e imoral. La 
nivelul biocâmpului sursei vii se creează mantra proiectivă ce 
aspiră la ideile morale ce protejează identitatea ca un drept sfânt.  
Aspiraţia către Demiurgul Suprem protejează omul de atacurile 
celor răi şi vicleni. La nivelul câmpului tahionic nu se respectă 
condiţionarea tempo-spaţială a informaţiei acumulate. Latura 
cognoscibilă actualizează, preia informaţia anterioară prin 
procesul negării-negaţiei. Deci discernământul sistematizează 
experienţa civilizatoare şi o actualizează. Starea negată este 
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expulzată iar informaţia afirmată participă la evoluţia laturii 
conştiente. Memoria ancestrală nejudecată este adormită în 
latura inconştientă. Agnozia55 informaţiei depozitate în inconştient 
nu este totală în timpul somnului, biocâmpul uman poate degaja 
fluid negativ sau pozitiv în stare de repaus. Fluidul degajat poate 
fi perceput de persoanele senzitive din vecinătate. Aura corpului 
uman este un depozit informaţional alcătuit din informaţii 
moştenite şi informaţii acumulate ca experienţă de viaţă. Când 
are loc transferul informaţional al părinţilor către copii? O parte 
prin geneză iar o parte prin educaţie.  

 
 
Cap 39.VIAȚA DUPĂ MOARTE  
 
Există viaţă după moartea biologică? Ce este sufletul?   
Oamenii de ştiinţă sunt de acord că sufletul şi suflarea au 

aceeaşi identitate. Totalitatea reacţiilor biochimice ce se petrec în 
organismul viu produc energia de întreţinere a vieţii. Corpul fizic 
este înveşmântat de mantra bioenergetică ca rezultat al reacţiilor 
biochimice. Sufletul sau suflarea de viaţă fiind totodată 
comandantul şi rezultatul energiilor psiho-fizice. Viaţa nu poate 
exista în afara organismului viu care o generează şi o întreţine. 
Totodată se poate presupune că mantra eterică a corpului îşi 
menţine forma până la descompunerea totală a cadavrului.  
Descompunerea celulară eliberează energia ce menţine forma 
eterică spaţială. Totodată putem vorbi şi de o grefă informaţională 
ce se poate ataşa de biocâmpul altei persoane. Grefa 
informaţională reprezintă un cumul56 de informaţii ataşat unui 
receptor. Receptorul trebuie să fie organism viu, altfel nu ar putea 
întreţine energetic informaţia acceptată sau captată de canalele 
sale bioenergetice. Transmiţătorul poate fi şi un organism aflat în 
descompunere incipientă.  

Religia practică medicina transformaţională, informaţia 
iertată a decedaţilor ar putea reacţiona ca un antibiotic asupra 
urmaşilor. Informaţia iertată, sfinţită a decedaţilor ar putea 

                                                 

55 agnozia=  uitarea unor informaţii referenţiale 
56 cumul=  însumarea mai multor elemente 
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neutraliza informaţii din biocâmpul celor vii. Informaţiile anihilate 
trebuie să fie similare celor moarte, în special informaţii inoculate 
de decedat pe când trăia sau informaţii legate de boli genetice. 
Deci informaţia anterioară ataşată biocâmpului viu poate fi grefă 
vindecătoare. Totul depinde de credinţă căci nimic nu poate fi 
dovedit. Credinţa poate mobiliza forţe extraordinare în mental, 
forţe sugestionabile ce duc la vindecarea organismului şi la 
schimbarea comportamentului bio-pshic.  

Procesul evanghelizării animilor decedaţilor este un 
proces natural. Purgatoriul purificator sunt arderile biochimice 
degajate în urma procesului de purtrefacţie ce reduc consistenţa 
animei. Anima rarefiată poate împrumuta aripi energetice 
vegetale. Anima însă nu poate trăi fără sursa bioenergetică, 
odată sfârşit procesul de putrefacţie anima se stinge sau poate fi 
întreţinută încă de vegetale. Pot exista anime răzvrătite ce ar 
capta resursele energetice ale altor organisme? Teza reîncarnării 
zice că decedaţii se pot reîncarna în trupurile animalelor sau ale 
altor oameni vii. Deci animele morţilor pot deveni grefe 
informaţionale ataşate organismelor vii. În sprijinul acestei opinii 
sunt amintirile descifrate prin regresie hipnotică pe subiecţi ce-au 
acceptat aceste experimente puse sub semnul întrebărilor. Teza 
reîncarnării reduce autoritatea eu-ului dominant în favoarea 
inconştientului perceput ca un depozit informaţional al unor vieţi 
anterioare. Impresia hipnotizatului este aceea că el a trăit 
identităţi anterioare, în fapt el este un receptacol ce a acceptat 
informaţii pe care le-a înmagazinat în propriul inconştient.  

Ce înseamnă inconştient? Inconştientul este un 
receptacol57 depozitar al unor informaţii proprii sau captate, un 
câmp energetic primar degajat la nivelul biocâmpului viu. 
Organismul celui viu pierde o parte din energia vitală pentru a 
neutraliza informaţia răzvrătită ce vrea să se materializeze la 
timpul prezent.  

Energia vitală ascultă de eu, eu-ul valorifică şi distribuie 
energia produsă de organism în favoarea tuturor activităţilor 
organismului. Eu-ul îşi are sediul în creier, guvernează trupul şi 
trăirilor sale psihice. Trăirile bio-psihice generează anima, 

                                                 

57 receptacol=  înmagazinator, sursă captatoare 
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biocâmpul. Informaţia anterioară ataşată de biocâmp ce nu este 
negată sau neutralizată aspiră să devină alter-egou necastrat ce 
consumă energia de biocâmp. Alter egou-ul necastrat reprezintă 
starea răzvrătită a unor informaţii ce  ţin de identităţi anterioare. 
Sufletul sau suflarea vie este inspirată şi alimentată de totalitatea 
energiilor controlate de eu al cărui sediu organic este creierul. 
Orice organism viu are un eu ce-i administrează energiile în 
favoarea sa. Deci orice organism se nutreşte şi produce energie 
pentru propriile nevoi funcţionale. Ceea ce consumă în afara 
voinţei eu-ului este energia furată de grefele vampirice. Probabil 
că eu-ul poate accepta un anumit consum energetic de către o 
grefă informaţionala străină ce ar avea rol de veghetor 
experimentat. Acceptarea grefei veghetoare ţine de legile 
demiurgice :„pentru a fi nutrit slujeşte-l pe cel ce te nutreşte”. 
Grefa veghetoare sau îngerul veghetor devine alarmă de 
biocâmp, atenţionează organismul prin canalele semiconştiente 
când este în pericol. De asemeni grefa veghetoare poate deveni 
sursă inspiratoare ce ne ajută să rezolvăm o problemă ce ne 
preocupă mental, adică putem beneficia de aportul unor 
experienţe anterioare. Reîncarnarea fluidului ancestral regresiv 
este un act demoniac ce nu se supune legilor respectării eu-ului. 
Părinţii buni îl ajută pe urmaş să-şi fortifice biocâmpul personal 
prin experienţa ancestrală supusă nevoilor eu-ului . Strămoşii 
buni îi ajută pe copii să-şi afirme sinele, ei devenind îngerii lor 
veghetori. Demiurgul Sfânt Atotcuprinzător emite legile creaţiei şi 
afirma identităţile.  

 
 

Cap. 40. FIUL OMULUI ŞI TATĂL ANGELIC 
 
Naşterea Fiului Omului, viaţa lui şi dispariţia corpului fizic 

după înmormântare au iscat diverse speculaţii şi controverse. 
Controverse ce nu i-au în consideraţie realităţile social-istorice şi 
obiceiurile religioase. Speculaţiile ţin de naşterea şi originea fiului 
omului. Speculaţii ce nu i-au în considerare obligaţiile religioase, 
adică un fiu donat şi mărturisit Domnului nu mai aparţine tatălui 
biologic ci Domnului. De exemplu monahii îşi neagă apartenenţa 
la familia care i-a născut şi i-a crescut, declarându-se fiii lui Iisus 
Hristos. Monahii şi maicile se numesc fraţi şi surori, declarându-
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se copii ai aceluiaşi Dumnezeu-tată. Izvoarele evangheliste 
mărturisesc că fiul omului s-a născut dintr-o fecioară evreică 
Maria. Mariei i-a fost anunţată naşterea fiului binecuvântat de 
Tatăl Ceresc. Fiul binecuvântat a primit numele de Iisus, 
semnificând:„cu mine e Dumnezeu’’.  

Tradiţia evanghelică creştină mărturiseşte că fiului lui 
Dumnezeu a fost conceput la nivel angelic să supună moartea 
biologică şi să regenereze viaţa. Răspunsul Mariei când a fost 
vestită de îngerul Gabriel a fost plin de modestie:„Facă-se voia 
tatălui”. Iosif, logodnicul căreia Maria i-a mărturisit vestirea 
îngerului bănuieşte că logodnica l-ar fi înşelat cu un alt bărbat. 
Iosif o ispiteşte pe Maria şi se convinge că-i nevinovată, îngerul îi 
anticipase Fecioarei naşterea fiului mesianic. Apoi îngerul apare 
şi în visul lui Iosif pentru a-l linişti că vestea este de la Domnul şi 
nu de la vreun duh viclean. Într-adevăr la naştere pruncul născut 
fiinţă biologică este înveşmântat în lumina angelică a tatălui 
ceresc mărturisit de sfinţii prooroci. Iisus Hristos însuşi va 
mărturisi mai târziu: „Eu sunt în tatăl şi tatăl este cu mine’’. Iosif îl 
poartă pe prunc la templu şi-l închină Domnului care îl vestise. 
Conform tradiţiei iudaice primul născut de sex masculin este 
încredinţat Domnului. Fiul omului este încredinţat lui Dumnezeu şi 
va fi numit Mesia, fiul venit să mântuiască de păcatele 
strămoşeşti.   

Deci fiul biologic devine suportul fizic al fiului lui 
Dumnezeu Tatăl căruia i se va supune cu toate energiile bio şi 
trăirile sale psihice, fiind una şi aceeaşi voinţă şi trăire. Tradiţia 
creştină devenită dogmă afirmă că însuşi ca fiu al omului Iisus ar 
fi fost conceput fără ajutorul biologic a unui bărbat. Explicabil! 
Cum ar fi putut birui păgânismul popoarelor antice fiul unui 
insignifiant evreu, când împăraţii sau regii se considerau 
concepuţi de zei cu fiicele oamenilor? Deci în acele timpuri 
conceperea de fii vii fără materialul biologic al bărbatului nu era 
ceva neobişnuit. Creştinii însuşi nu ar fi divinizat şi crezut pe fiul 
unui bărbat evreu ci pe fiul lui Dumnezeu mărturisit de prooroci. 
De altfel biserica creştină nu a preluat trupul biologic a lui Hristos, 
ci trupul angelic resuscitat din morţi. Pot fi evreii popor mai ales 
de Dumnezeu decât alte popoare? Dumnezeul adevărat, 
creatorul tuturor celor văzute şi nevăzute este imparţial, nu ar fi 
favorizat anumite popoare şi ar fi defavorizat alte rase şi popoare.  
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Antisemitismul îşi are deci rădăcinile originare în elitismul divin la 
care subscriu persoanele intolerante contra altor „aleşi”.  

Din punct de vedere religios poporul ales e alcătuit din 
credincioşii prezenţi la rugăciunea din biserică. Pământul 
făgăduinţei este pământul pe care s-a construit biserica creştină, 
numită şi „Noul Ierusalim’’. Biserica mărturiseşte că suflarea 
omului viu este „înger întrupat de la Domnul”, deci materialul 
biologic fecundat primeşte avizul însufleţitor al Demiurgului. 
Suflarea demiurgică controlează toate sistemele vii la nivel micro 
şi macro, transformă şi organizează materia vie. Deci nu suntem 
greşiţi când afirmăm indiferent de rasă sau sex că suntem fice şi 
fii ai lui Dumnezeu. Îngerii eliberaţi de trup şi resuscitaţi din morţi 
slujesc Duhul Sfânt. Creştinii au preluat trupul angelic al fiului lui 
Dumnezeu resuscitat din morţi. Sfântul prooroc Ilie anticipase 
venirea lui Mesia.  Sf. Ilie face parte dintr-un şir de prooroci 
refugiaţi în pustiu din cauza viciilor oamenilor acelor timpuri, 
prooroci ce aşteptau venirea lui Mesia-civilizatorul. Mesajele 
angelice ce le-au primit decurgeau dintr-un sân ceresc angelic 
unde se acumulase informaţii civilizatoare. Acel sân angelic v-a 
purta numele de Pururea Fecioara Maria. Maria, fiinţă vie este 
mama biologică binecuvântată să-l nască pe cel ales a deveni fiul 
lui Dumnezeu, mărturisit de sfinţii prooroci.  

Cei trei magi îl mărturisesc pe Fiul Omului ales de stele, 
adică de Luceafărul din zori, steaua aspiraţilor de eliberare a 
robilor evrei din tenebrele faraonilor egipteni. Din punct de vedere 
vizionar putem presupune că şi cei trei magi au fost chemaţi la 
apostolat, ei sunt păstorii ce-au  evanghelizat cele trei culte: 
mozaic, musulman, budist. Primul păstor Moise a primit poruncile 
civilizatoare, al doilea păstor Mahomed va primi cuvântul apei vii 
(se spune că ar fi văzut în fântână un şarpe misterios de la care a 
primit darul proorociei), al treilea păstor Buda a primit arborele 
păcii. Creştinilor li s-a cerut un comportament social generator de 
pace care să afirme drepturile tuturor oamenilor indiferent de 
rasă, religie, rang social. Deci rolul creştinilor este să le salveze şi 
îmbunătăţească pe toate conform învăţăturilor lui Iisus Hristos.  

Regele Irod aflând de la cei trei magi că s-a născut un 
nou rege porunceşte să fie ucişi toţi noii născuţi. Iosif l-a salvat pe 
prunc refugiindu-se în Egipt cu Maria. Deci la acea vreme Iosif nu 
avea alte obligaţii paterne. Probabil şi-a luat o nouă soţie după ce 
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Fecioara Maria s-a retras în rugăciune. Copilul Iisus frecventează 
sinagogile, întrebările şi răspunsurile lui dau de gândit rabinilor 
deoarece copilul se dovedea un mare cunoscător în probleme 
religioase. Deci copilul Iisus a fost educat de erudiţi. La vârsta 
maturităţii Iisus Hristos este recunoscut la râul Iordan de Sf. Ioan 
Botezătorul că este Mesia cel aşteptat. Apoi Iisus Hristos îşi caută 
fraţii într-un apostolat şi se retrage pe munte să vegheze în 
rugăciune.  

Autorităţile religioase evreieşti şi urmaşul lui Irod au luat 
măsuri împotriva lui Ioan ce striga împotriva obiceiurilor lor 
stricăcioase. Ioan este întemniţat apoi i se taie capul. Autorităţile 
religioase nu i-au recunoscut lui Hristos calitatea de fiu 
binecuvântat de legile strămoşeşti. Iisus Hristos nu-şi recunoaşte 
rudele ce-au venit să-l vadă şi le îndepărtează zicându-le:„Iată 
mama mea (şi o arătă pe Maria Magdalena), iată fraţii mei (şi-i 
arată pe apostoli)’’.  

Putem presupune că cei trei magi ce urmărise steaua 
Orionului s-ar fi putut implica în educaţia şi destinul lui Iisus. 
Unele izvoare religioase explică faptul că Fecioara Maria s-ar fi 
dedicat slujirii Domnului după ce l-a crescut pe Iisus. Iisus Hristos 
matur nu s-a lăsat  legat de un posibil destin terestru ci s-a înălţat 
la ceruri pentru a împlini un destin cosmic.  

Credincioşii pocăiţi cred că și după tatăl trupesc Iisus ar fi 
avut fraţi. Probabil că mama venită să-l viziteze la templu 
împreună cu fraţii după tatăl era cea de-a doua soţie a lui Iosif. 
Iisus Hristos nu-şi numeşte rudele paterne fraţi şi surori deoarece 
ca Fiul al Domnului nu-şi putea recunoaşte decât fraţii şi surorile 
chemate la apostolat. Adventiştii, pocăiţii sau penticostalii deşi se 
recunosc creştini nu au cruce pe acoperământul bisericilor. 
Explicaţii: n-au fost chemaţi la apostolat, deci nu pot fi purtători de 
cruce şi nu recunosc biserica creştină ctitorită de sfinţii Constantin 
şi Elena, ei sunt creştini prin solidaritate familială. Catolicii şi 
ortodocşii au înălţat semnul crucii pe acoperământ în semn de 
biruinţă asupra păgânismului. Semnul metafizic al crucii, 
semnificând veşmânt neutru, e un semn al eliberării de păcate, 
păcate ce ar putea să cântărească mai mult decât o uriaşă cruce 
de lemn verde. Iisus Hristos învăţătorul civilizator este dezbrăcat 
de veşmintele materiale şi crucificat alături de tâlhari. Crucea 
arborescentă devine îmbrăcămintea lui Iisus.  
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Ce semnificaţie a avut dezbrăcarea după trup? Probabil 
denunţarea din partea autorităţilor religioase ale vremii că Hristos 
ce vorbea de întemeierea unei noi biserici nu era fiu recunoscut al 
părinţilor evrei. Însuşi Iisus s-a mărturisit orfan în învăţăturile 
către creştini:„Dacă veţi face bine unui orfan mie îmi veţi face!". 
Pe munte Iisus Hristos-veghetorul deja se arătase apostolilor 
transfigurat în mantia roşie a martirilor. Când a coborât de pe 
munte Hristos a cerut oamenilor:„Lăsaţi copiii să vină la mine!”. 
Cei ce i-au cerut răstignirea au strigat:„…sângele lui să cadă 
asupra copiilor noştri”. Deci părinţii îşi condamnase copiii să le 
spele greşelile. Antisemitismul secolelor viitoare le va împlini 
profeţia, mulţi dintre urmaşii lor vor fi condamnaţi pentru păcatele 
strămoşeşti, mulţi evrei vor fi torturaţi şi ucişi. Gestul bunului 
samaritean ce l-a ajutat pe Hristos a fost un gest prin care acesta 
a devenit creştin prin solidaritate. Cei mai afectaţi de răstignirea 
protectorului au fost:cel mai tânăr ucenic, Ioan Evanghelistul şi 
Maria-mamă. Hristos răstignit a priceput drama mamei şi i-a cerut 
lui Ioan să se îngrijească de ea. Prin cuvintele testamentare:„Iată 
maică fiul tău!…” doreşte ca Ioan să devină mângâietorul mamei 
îndurerate. Tradiţia creştină mărturiseşte prezenţa îndurerată şi 
înlăcrimată a Mariei Fecioare la picioarele crucii pe care era 
răstignit fiul.  

Izvoarele evanghelice vorbesc ocazional şi vag despre 
Maria, fiinţă trăitoare. Evangheliştii ca fiinţe trăitoare au fost 
bărbaţi influenţaţi de prejudecăţile timpului ce considerau că 
femeile trebuie să fie prezenţe discrete iar bărbaţii factori activi şi 
decizionali. La vremea crucificării mama Mântuitorului a provocat 
ezitarea lui Pilat, nici o poartă nu rămâne încuiată în faţa unei 
mame îndurerate. Orice cuceritor îşi atrage în primul rând 
simpatia conducătorului religios a poporului cucerit, de aceea 
tentativa de graţiere a lui Iisus de către Pilat e surprinzătoare. 
Când i s-a vestit naşterea lui Iisus, Fecioara Maria se 
demonstrează activă şi tenace: o vizitează pe Elisabeta, îl 
convinge pe Iosif că este inocentă. Deci Fecioara Maria se 
dovedeşte a fi o fire voluntară şi hotărâtă. Probabil că după ce l-a 
crescut pe Iisus s-a retras în rugăciune. Apoi a încercat să-şi 
salveze fiul când a aflat că fost acuzat de Caiafa şi închis de 
stăpânirea romană. Pilat din Pont a testat supunerea evreilor faţă 
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de decizia liderilor lor religioşi ce deja îl condamnase pe Iisus 
Hristos; diplomat s-a spălat pe mâini de cererea evreilor întârtați 
de capii lor religioși, ştiind că e periculos să te opui fanaticilor 
religioşi.  

Hristos şi-a dat suflarea în braţele Tatălui Ceresc. Când 
Hristos şi-a dat suflarea templul evreiesc s-a despicat în două, 
semn că duhul proorocirii ce fusese coloana vertebrală a bisericii 
evreieşti l-a urmat pe Iisus. Odată cu moartea lui Hristos pe cruce 
a avut loc o eclipsă totală de lună. Grota funerară unde fusese 
trupul martirizat a fost vizitată de Maria Magdalena. Mariei 
Magdalene i s-a arătat un înger ce a anunţat-o că Hristos s-a 
înălţat la dreapta Tătălui Ceresc. A treia zi Iisus Hristos resuscitat 
din morţi se arată apostolilor pentru a-i fortifica moral pentru 
lucrarea ce va urma, biserica mântuitoare ce o promisese din 
timpul vieţii:„ voi dărâma templul idolesc și voi înalța altul în trei 
zile”. Grota funerară a fost martoră la transformarea trupului fizic 
a lui Iisus Hristos în fiul eteric a lui Dumnezeu. Iisus Hristos va 
deveni fluid liturgic vindecător în biserica creştină ce-i va onora 
numele mamei. Dematerializarea corpului fizic îl face nemuritor.  
           Dispariţia trupului fizic din grota funerară a provocat 
diverse speculaţii. Teoria conspiraţiei ce alimentează 
manifestările antisemite bănuieşte că oculta sacerdotală 
evreiască temându-se că îşi va pierde credibilitatea în domeniul 
proorociei ar fi mituit soldaţii romani şi-ar fi furat trupul lui Iisus 
Hristos din grotă. Au existat şi precedente privind un astfel de 
argument, de exemplu Matusalem ar fi tras de veşmintele eterice 
ale sf. Ilie pentru a-şi însuşi duhul proorociei. Deci putem crede 
că sacerdoţii au influenţat mulţimea să ceară crucificarea lui Iisus 
Hristos pentru a împlini spusele proorocului Ilie. Sacerdoţii evrei 
ar fi ascuns trupul lui Iisus sperând că vor beneficia în continuare 
de credibilitate în domeniul proorociei în faţa poporului. Sacerdoţii 
se considerau împlinitorii spusele proorocilor şi prin urmare nu se 
considerau vinovaţi că au îndemnat lumea la crimă. Preoţii 
creştini vin în apărarea sacerdoţilor58 evrei provăduind 
credincioşilor creştini că Iisus ar fi acceptat martiriul pentru a 
împlini cuvântul proorocilor ce l-au vestit. Alţii argumentează că 
                                                 

58 sacerdoţi =  preoţi, prelaţi, clerici 
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Hristos a pribegit patruzeci de zile în pustiu pe urmele duhului 
proorociei ca apoi să accepte martiriul de bunăvoie. Din cele mai 
vechi timpuri sacerdoţii au avut imunitate, ceea ce nu s-a 
întâmplat şi în cazul preotului Zaharia. Probabil că ucigaşii lui 
Zaharia au acţionat la porunca unui sacerdot mai mare în rang, 
ceea ce ar explica lipsa spaimei religioase le aceştia. De obicei 
ignoranţii se tem de represaliile neexplicabile ce decurg din 
nerespectarea puterii mistice a cutumelor59.  
Creştinii cred cu tărie în trecerea totală (trup şi spirit) a lui Iisus 
Hristos în lumea spirituală. Astăzi teoremele fizicii relativiste 
confirmă că materia la o anumită viteză a luminii se transformă în 
energie. Deci este posibil ca îmbrăcămintea angelică a lui Hristos 
să-i absoarbă şi să-i transforme în întregime corpul fizic în 
energie eterică. Iisus Hristos a devenit lumina învierii pascale. De 
ce nu s-a întâmplat aceeaşi transformare şi în cazul sfinţilor? 
Iisus Hristos încă de la naştere a fost înveşmântat într-o lumină 
albă, deci a crescut cu această lumină angelică şi şi-a supus 
procesele biochimice ale organismului pentru a o dezvolta. 
Acestui înveliş angelic Hristos îi spunea tată şi mărturisea:„Eu 
sunt în tatăl şi tatăl este cu mine”. Spre deosebire de Iisus Hristos 
sfinţii au primit duh sfânt într-o etapă matură a vieţii lor când 
egou-ul deja evoluase ca apărător al fiinţei biologice. Probabil că 
eu-ul sfinţilor a blocat procesul transformării corpului material în 
corp energetic. Vibraţiile energetice sfinte ce se simt la atingerea 
moaştelor sunt duh sfânt, moaştele fiind casa unde locuieşte 
fluidul sfânt.  

La cina cea de taină Iisus Hristos promisese deja 
apostolilor trupul său energetic prin cuvintele testamentare:„Beţi 
şi mâncaţi trupul meu”, promisiune ce se va extinde asupra 
tuturor sfinţilor ce i-au mărit corpul apostolic.  Energia rugăciunii 
credincioşilor ajută la supravieţuirea duhului sfânt.  Aşa se explică 
şi amprentele energetice60 încărcate cu duh sfânt pe anumite 
obiecte de cult sfinţite. Dumnezeu a dăruit oamenilor cunoaşterea 

                                                 

59 cutume =  legi nescrise, tradiţii cu valoare de lege 
60 amprenta energetică=  informaţie lăsată de un organism prin atingerea unor 
obiecte sau  prin prezenţa într-un spaţiu 
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ca să-i slăvească minunile. Ignoranţa criminalilor religioşi distruge 
corola de minuni sfinte. 

 
 

Cap 41. ROBUL SAU URMAȘUL REGELUI DAVID ? 
 
Sacerdoţii creştini au infirmat paternitatea lemnarului dar au 
afirmat rudenia lui Iisus Hristos cu regele David. În felul acesta  
biserica creştină nu putea fi tutelată sau controlată de bărbaţi, 
devenea urmaşa unui rege legendar ce o legitima în faţa puterilor 
terestre.  
             Iosif şi Maria erau consideraţi aparţinători de casa lui 
David, apartenenţă ce nu se referea la o legătură explicită de 
sânge ci la o protecţie pe care regele ar fi extins-o şi asupra 
robilor. Maria căruia i s-a arătat îngerul nu pare a fi surprinsă de 
„vestea cea bună”. Maria era deţinătoarea unui secret iniţiatic 
transmis de un strămoş enigmatic61 ce proorocise că Domnul va 
întoarce lauda împărătească asupra robilor credincioşi. Strămoşul 
enigmatic ar fi putut fi autorul psalmilor căruia Domnul i-ar fi 
dezvăluit că urmaşii lui vor fi aleşi să devină templul lui sfânt. 
Poetul misterios a vieţuit în umbra regelui dar urmaşii lui vor fi  
lăudaţi de toate neamurile pământului. Aşadar Maria răspunde cu 
îndrăzneală îngerului vestitor:„ Iată roaba Domnului, facă-se spre 
lauda lui ....”. Iosif neîncrezător la început, se convinge după ce i 
se arată şi lui îngerul Domnului. Ceea ce nu anticipau părinţii este 
că templul sfânt se va zidi prin sacrificarea fiului lor. Naivitatea 
Mariei se dezvăluie şi peste ani la nunta din Galileea când îi cere 
fiului să înmulţească vinul. Fiul îşi mustră mama atenţionând-o că 
miracolele le face Domnul după un plan prestabilit ce-i împlineşte 
scopul . În scurta sa viaţă după trup fiul robului nu s-a lăsat 
amăgit de promisiunile de mărire, a pribegit flămând şi însetat 
patruzeci de zile în pustiu, puternic în smerenie a refuzat a fi 
închinătorului ispititorului ce-i făgăduise stăpânire asupra 
Pământului. Tocmai de aceea robul acceptă martiriul pentru a nu 
se lăsa tentat de mirajul puterii. Glorificat va fi urmaşul lui David în 

                                                 

61 strămoş enigmatic=  strămoş despre care se ştiu puţine informaţii. 
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timp ce robului nu i s-a aflat măcar trupul frânt. Totuşi Domnul şi-a 
atins scopul, prin martirizarea robilor a smerit împăraţii. Sfânta 
împărăteasă Elena în urma unui vis a pribegit în ţara lui Iisus şi a 
dezgropat crucea pe care fusese crucificat trupul robului, fără 
îndoială şi-a zis că suferinţa robului a sfinţit lemnul.  
             Sfântul împărat Constantin după izbânda purtată contra 
împăratului păgân ctitoreşte prima biserică creştină în memoria lui 
Iisus Hristos şi înălţă semnul crucii pe cer aşa cum i se arătase în 
somn. Apoi toţi domnii creştini le urmează exemplul iar pentru 
somnul de veci cer să fie înmormântaţi în lăcaşuri de cult 
monahal pentru a se veseli de laudele aduse robului şi a se 
supune Domnului ce adună şi smereşte atât slugile cât şi 
împăraţii sub acelaşi semn al înţelepciunii.mTot smeritul se 
cutremură de înţelepciunea Domnului, numai şarpele edenic ce 
bântuie prin tenebrele morţii după câştig îşi zice nedumerit:„ Pe 
cine să laud mai întâi, pe rob sau pe împărat?”.       
 
 

Cap 42. EVA, MATROANĂ TRIBALĂ ȘI FECIOARA 
MARIA, VICTIMĂ INOCENTĂ 
 
             Magii creştini o mărturisesc pe Fecioara Maria drept 
Noua Evă, izbăvitoarea păcatului originar. După cum ştim în 
Vechiul Testament, domnul a condamnat şarpele edenic să-i fie 
strivit capul tocmai de către Eva pe care o înşelase, s-a creat 
astfel premisele unui viitor conflict între magi şi fiii liderului tribal. 
Domnul fiind probabil şeful tribal ce-şi însuşeşte puterea de zeu 
judecător şi pune capăt epocii matriarhale. În matriarhat mama, 
însoţită de mag conducea tribul şi oferea ofrande zeilor. Șarpele 
edenic fiind totuna cu magul tribal ce i-ar fi oferit Evei fructe dintr-
un arbore iniţiatic, interzis. În Noul Testament, tatăl-strămoş 
ancestral îşi oferă fiul drept sacrificiu pentru a pune capăt disputei 
cu magii. Cel ales pentru a fi sacrificat nu este considerat fiul 
bărbatului biologic, ci fiul Domnului, mielul ales să spele păcatul 
ancestral. Păcatul ancestral ar putea fi tocmai judecata împotriva 
magilor, magii considerându-se intangibili, iniţiaţi în mistere mai 
presus de priceperea profanilor. Aşadar Fecioara Maria a devenit 
biserică, mamă binecuvântată pentru că l-a născut pe fiul 



 

67 

Domnului fără a fi nuntită cu bărbatul. Deci de la început este 
exclus fiul bărbatului din tainele mistice, numai cel ales de 
domnul, nevinovatul, putea deveni jertfă sfinţită. Despre Fecioara 
Maria se zice că ar fi fost izbăvitoarea lacrimilor Evei, ceea ce ar 
presupune că urmaşele Evei iertate, mironosiţele, ar fi fost alese 
să celebreze tainele mistice. Mironosiţele fecioare ar fi tocmai 
bisericile alese a se cununa cu mirelui divin, trupul liturgic a lui 
Iisus Hristos. Din punct de vedere metaforic totul s-ar împlini 
frumos; fiul lui Dumnezeu ar fi totuna cu fluidul sfânt al psalmului 
înălţător, rugăciunea fără cereri păcătoase ar fi maica lui 
binecuvântată. Din punct de vedere religios şi politic nimic nu-i 
explicabil, totu-i taină şi mister ce ascunde răzbunarea orgoliilor 
mărunte.    
  
 

Cap. 43. IISUS HRISTOS ŞI MARIA MAGDALENA 
 
Rolul Mariei Magdalene alături de Iisus Hristos este un 

subiect controversat. Sacerdoţii o mărturisesc pe Maria 
Magdalena drept o prostituată iertată de Hristos. A fost sau n-a 
fost Maria Magdalena o veritabilă prostituată ce ar fi necesitat 
iertarea ulterioară din partea bisericii creştine? Probabil din cauză 
că ar fi încercat să scrie propria variantă despre viaţa lui Iisus 
Hristos? Hristos o considerase pe Maria Magdalena o victimă a 
bărbaţilor ce voiau să o linşeze cu pietre:„ Cine e nevinovat să 
lovească primul !’’, zice el către prigonitori. Iisus Hristos devine 
ocrotitorul Mariei Magdalene din compasiune pentru femeia-
victimă. De ce victimă? Întâmplările au loc către sfârşitul epocii 
sclavagiste (anii 70 e. n.) când se mai practica negoţul cu sclavi. 
Probabil Maria Magdalena a fost o sclavă fugită de la un stăpân 
traficant de sclavi ce a promis răsplată bărbaţilor ce o urmăreau 
pe fugară.  

Probabil că vârsta oarecum înaintată a femeii a uşurat 
sarcina lui Hristos care a putut astfel să o elibereze din mâinile 
agresorilor. De ce înaintată? Iisus Hristos o prezintă pe Maria 
Magdalena rudelor de la templu drept mama sa. Probabil că 
Maria Magdalena deşi ajunsese sclavă fugită de la stăpân ulterior 
fusese o femeie respectabilă şi educată, altfel cum ar fi putut 
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scrie o Evanghelie secretă? Nu se cunoaşte dacă Maria 
Magdalena ar fi fost de origine evreiască sau provenea dintre 
prizonierii războaielor de cucerire a romanilor. Oricum Iisus 
Hristos n-ar fi permis o femeie curtezană ce s-ar fi comportat ca o 
prostituată în preajma ucenicilor apostoli. De altfel ucenicii n-au 
nici o obiecţie privind moralitatea Mariei Magdalenei, ei se 
adresează învăţătorului preocupaţi că viaţa lor aspră nu ar fi 
propice pentru o femeie:„Cu femeia aceasta ce facem?”. Atunci 
Iisus Hristos o sărută pe Maria Magdalena în maniera în care se 
sărută bărbaţii când se salută şi le răspunde: „Voi face din ea 
bărbat...”.  

Probabil că Hristos ar fi pregătit-o pe Maria Magdalena 
pentru apostolat, participarea ei la „Cina cea de taină” este 
argumentul pro în favoarea acestei ipoteze. „Cina cea de taină” 
nu a fost o cină obişnuită ci un ritual religios prin care Iisus 
Hristos şi-a făgăduit pâinea (trupul) şi sângele (spiritul) viitorilor 
apostoli. După crucificarea învăţătorului Maria Magdalena s-ar fi 
călugărit şi ar fi dus o viaţă secretă. De ce ar fi discreditat 
bisericile creştine rolul Mariei Magdalene? Discreditarea a venit 
mai târziu, în perioada structurării funcţiilor ecleziatice62. Se pare 
că sfântul Pavel nu ar fi fost de acord ca femeile să aibă un rol 
decizional în biserica creştină. Conciliile celor două aripi ale 
creştinismul (ortodocşi şi catolici) au fost de acord să 
propovăduiască credincioşilor că rolul Mariei Magdalene a fost de 
păcătoasă (prostituată) iertată de Iisus Hristos. Aşadar bisericile 
creştine oficializate s-au temut că femeile vor deveni apostoliţe.  
Tinerelor creştine li se inocula prin educaţie că ele sunt 
păcătoasele ce trebuie să se supună bisericii şi bărbaţilor chiar 
dacă erau victimizate. Victimele, femei maltratate şi violentate se 
simţeau vinovate şi ascundeau abuzurile de teama opiniei publice 
controlată de falşii creştini ce-i favoriza pe violentatori.  
Creştinismul dogmatic în loc să promoveze adevăratele învăţături 
creştine ale lui Hristos a promovat interesele bestiilor ignorante.  
            Victimele femei de abia astăzi în condiţiile dezvoltării 
psihologiei sunt absolvite de vină şi încurajate să denunţe 
abuzurile. Victima are nevoie de compasiune nu de iertarea 
                                                 

62 ecleziastic(e)= clerical(e), termen ce specifică funcţiile bisericeşti. 
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fariseului religios ce-i inoculează ideea că a contribuit la propria 
violentare, astfel de farisei sunt protectorii morali ai violentatorilor 
şi implicit complicii lor.  Probabil de aceea există în continuare 
trafic de carne umană. Fariseii ce fac uz de serviciile 
prostituatelor devin complicii peştilor traficanţi.  Victimelor traficate 
nu le poţi zice prostituate, traficanţii şi profitorii sunt adevăraţii 
prostituaţi ce beneficiază de serviciile victimelor. Prostituţia n-ar 
exista dacă nu ar fi încurajată de cei care beneficiază de serviciile 
ei, beneficiari cu complexe de masculinitate sau psihopaţi cu idei 
obsesive delirante privind sexualitatea.  

La oameni rolul funcţiei reproductive este exploatat de 
comportamentul sexual deviant, cu manifestări patologice. 
Romanul scriitorul englez Maughen „Robie” scris în perioada 
modernistă a literaturii europene descrie trăirile obsesive ale unui 
tânăr „de familie bună”. Tânărul deşi educat potrivit percepţiilor 
ipocrite ale micii burghezii se îndrăgosteşte de o prostituată. 
Prostituata e o tânără provenită dintr-un mediu sărac şi a trăit 
abuzuri fizice şi morale ce o fac reticentă că tânărul ar iubi-o cu 
adevărat. Tânărul suferind de o uşoară infirmitate fizică, nesigur 
pe capacităţile sale de a atrage o fată din aceeaşi categorie 
socială speră că tânăra prostituată va vedea în el pe bărbatul 
salvator. Tânăra femeie pricepe că bărbatul ce să dă drept 
salvatorul ei urmăreşte în fapt să-şi rezolve prin ea obsesiile 
personale în legătură cu incapacitatea sa de mascul marginalizat 
şi intimidat de „fetele cuminţi’’. Robia se referă atât la raportul 
dintre tânărul obsesiv şi prostituată dar mai ales raportul acesteia 
cu societatea. Tânărul devine robul relaţiei cu prostituata, o relaţie 
de care nu se poate elibera deoarece numai în faţa femeii 
marginalizate se simte bărbat. Aura lui de cavaler iertător o 
îndepărtează pe prostituată, probabil ea ar fi avut nevoie de 
puţină compasiune şi înţelegere, nu de iertarea exponentului unei 
societăţi ce o victimizase. Iertarea fariseului îi amintea tinerei 
femei că este o fiinţă condamnată de societatea ipocrită ce nu-i 
dăduse nici o şansa de a trăi normal. Tânăra femeie nu poate trăi 
din mila fariseică şi se aruncă în vâltoarea vieţii desfrânate în 
speranţa că va muri grabnic. Faptul că prostituata deşi bolnavă îi 
refuză ajutorul lasă semne de întrebare în mintea tânărului ce nu 
pricepuse că tânăra femeie îşi dorise mai ales puţin respect. 



 

70 

Tânărul ipocrit manifesta respect numai faţă de femeile din clasa 
lui socială, unele dintre ele adevăratele prostituate.   

Curtezanele, prostituatele cu autoritate în materie de 
modă şi politică sunt femei ce provin din categorii sociale 
”respectabile’’. Curtezana este o zeiţă adulată în timp ce damnata 
ei soră stradală e produsul inechităţilor social-culturale şi 
economice.  

Iisus Hristos n-a judecat-o pe Maria Magdalena, a tratat-o 
cu respect, redându-i demnitatea de fică creată de Dumnezeu. 
Ulterior mulţi farisei creştini s-au aliat cu prigonitorii Mariei 
Magdalene şi-au aruncat cu pietre. Aşadar Maria Magdalena a 
rămas simbolul femeii prigonită de bestiile ignorante, lovită cu 
pietre sau idei doctrinare.  

Hormonii violenţei acţionează şi prin femei. Violenţa 
femeilor se poate manifestă prin lovituri fizice sau maltratări 
psihice. Femeile pot maltrata şi ele la rândul lor bărbaţii şi copiii. 
Fiii sunt crescuţi de femeile-mame şi se comportă conform 
valorilor umane insuflate de mame.  

Dacă femeia este respectată şi iubită se datorează fiului 
sensibilizat de mamă, dacă femeia este dispreţuită şi maltratată 
se datorează lipsei de sensibilitate maternă.  

Chipul arhetipal al mamei blânde este înlocuit de chipul 
femei cyborg63 din filmele americane. Cultul mascului cyborg 
puternic şi insensibil, cultul femeiei siliconizată64 şi fatală lasă 
impresia unui regres cultural periculos, de parcă în afară de 
mijloacele tehnice nimic nu-i mai deosebeşte pe oameni de fiare.  

 
Cap. 44. MEDICUL CERESC ŞI SÂNII ANGELICI 
 
Mărturii despre Demiurgul Sfânt existau şi înainte de Iisus 

Hristos. Sfinţii prooroci Iezechel, Ieremia au fost contactaţi de 
îngeri ce le-au spus că pentru a menţine contactul cu duhul sfânt 
trebuiau să plece în locuri curate: oaze ascunse în pustiu, păduri 
montane, peşteri rezultate în urma eroziunii izvoarelor freatice. 
Durata contactului putea fi menţinută pe parcursul întregii vieţi 
                                                 

63 cyborg=  organism sintetic 
64 siliconizat(ă)=  cu adaosuri de silicon 
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sau până când îngerul ce transmisese mesajul se retrăgea în 
nava heruvim. Sfinţii prooroci mărturisesc un fluid angelic 
vindecător, suflarea Duhului Sfânt ce sensibiliza toata fiinţa 
umană. Mărturiile sfinţilor prooroci sunt diferite de mărturiile 
oamenilor răpiţi de către „extratereştri” în obiecte zburătoare 
neidentificate unde au fost supuşi unor experimente genetice. De 
ce se izolau sfinţii prooroci de comunităţile omeneşti pentru a 
primi mesajele angelice? 

Mesajul angelic putea fi contaminat de defulările în astral 
a informaţiilor energetice provenite din biocâmpurile oamenilor. 
Proorocul se prepara pentru contact, îşi purifica trupul şi-şi 
neutraliza energiile psihice. Sfinţii prooroci consumau fructe şi 
rădăcini din al căror proces digestiv rezultă energie neutră65.   

Mesajul angelic vindecător provenea din insulele 
logosului rece. Insulele logosului rece puteau fi pliurile câmpului 
tahionic îngheţat în aşteptare.  

Insulele logosului rece66 fiind depozitele informaţionale 
conservate de Demiurgului Civilizator. Depozitele informaţionale 
sunt fluidizate de suflarea Demiurgului Sfânt în forme arhetipale 
angelice ce ajută oamenii să evolueze. Scrierile de la marea 
Moarta au istorisit că după potop specia umană a regresat către 
un accentuat comportament animalic agresiv. Oamenii primitivi s-
au închinat animalelor de pradă,  le-au zeificat şi le-au jertfit chiar 
şi oameni. Cele doua spirale ale morţii necastrate (ying si yang) 
hrăneau un inconştient comunitar eretic. Încet, încet oamenii 
încep să zeifice depozitul informaţional al strămoşilor.   

Din cauza regresului speciei umane Demiurgul Sfânt a 
trebuit să fluidizeze informaţia depozitată în sânii angelici pentru 
a controla evoluţia celor vii. Sfântul llie a trăit toata viaţa  izolat 
într-o oază din pustiu şi s-a înălţat la cer într-un car de foc 
purificator, apoi a îngheţat în aşteptarea lui Iisus. Este posibilă 
dematerializarea şi transformarea corpului uman în formă 
angelică? Procesul de putrefacţie arde hormonii, în urma arderilor 
rezultă o formă eterică pură ce nu înglobează energii sexuale 
(ying, yang). Energia angelică activează energiile x-ului neutru 
                                                 

65 energie neutră=  energie nemagnetizantă 
66 logos rece=  logos conservat în stare pură 
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pentru a castra posibilele pulsiuni hormonale ale animilor67 celor 
decedaţi. Sfinţii prooroci au pregătit lumea pentru venirea 
Medicului Ceresc generat din Demiurgul Sfânt Dintr-un Început. 
Sfântul Ioan este vestit de maternitatea selenară să se întoarcă 
din pustiu şi să-l întâmpine pe Iisus Hristos, medic ceresc generat 
de Demiurgul Dintr-un Început. Hristos se înfăţişează la apele 
lordanului şi vrea să fie botezat ca toţi fiii si fiicele oamenilor.   

Botezătorul îl întreabă:„…şi tu, Doamne?". Instinctul 
Botezătorului ar fi fost ghidat de îngerul selenar. Sfântul Ioan 
Botezătorul boteza oamenii cu apă, ceea ce semnifica creşterea 
pentru vii. 

 Ioan atenţiona:  „Eu va botez cu apă însă cel ce va veni 
după mine vă va boteza cu foc sfânt’’. Sf. Ioan Botezătorul ar fi 
cunoscut dinainte fluidul angelic ce l-a generat pe Iisus Hristos de 
aceea i se mai spune şi Înainte Mergătorul Domnului. 

 Ioan recunoscând fluidul angelic degajat de Iisus Hristos 
a zis:„Doamne”, ceea ce semnifică că Iisus Hristos era totuna cu 
sursa generatoare, adică Demiurgul Sfânt. Iisus Hristos îl dojenea 
mereu pe Iuda ce se ascundea în spatele său avertizându-l că toţi 
vor trebui să se înfăţişeze judecaţii Domnului. 

 În faţa Demiurgului Judecător Purificator fiecare se 
înfăţişează cu veşmintele sale, moartea este castrată şi păcatele 
sunt arse pentru a nu îmbolnăvi urmaşii.  

Aşa se împlineşte cuvântul lui Iisus Hristos: „Împărăţia 
cerului va fi a celor săraci cu duhul !", adică a animilor cu aripi 
vegetale. Plantele transformă moartea noastră în fluid angelic. 

 Rugăciunea transformă fluidul eteric în medicament. 
Simbolul crucii de pe bisericile creştine semnifică supunerea 
credincioşilor faţă de Demiurg şi legile naturale.  
 

Cap. 45. IISUS VINDECĂTORUL ŞI POTIRELE 
SFINTE68   
 
 Iisus Hristos a fost generat de Demiurgul Sfânt pentru a vindeca  

                                                 

67 anim(ă)= suflare bionergetică a organismului, suflet 
68 potire sfinte= trupurile sfinţilor ce conservă fluidul sfânt al rugăciunii 
credincioşilor 
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oamenii şi a-i ajuta să evolueze pozitiv în ascultarea legilor 
demiurgice ce-i reîntorc suflarea purificată în Sinele Demiurgic 
Sfânt. Deci Medicul Ceresc trebuia să rămână în creaţie şi să 
vindece trăitorii.  

Lucrarea lui mântuitoare, evanghelizarea, s-a împlinit prin 
martiri, sfinţii apostoli ce au creat comunităţilor creştine. Sfinţii 
apostoli ce au pribegit în pustiu au strâns din locuri neîntinate 
medicament angelic pentru a vindeca trupurile şi sufletele 
credincioşilor. Sfântul apostol Toma nu l-a atins pe Iisus 
resuscitat animă sfântă, se gândise că încă nu era vrednic de-a fi 
potirul Domnului Sfânt. 

 Posturile neutralizează potenţa magnetică a sângelui 
uman şi energiile vampirice. Trupurile mortificate ale sfinţilor au 
devenit potire cu fluid eteric miraculos.  

Potirele au fost aşezate în biserici pentru ca oricare 
credincios să se roage sfinţilor şi să ceară medicament pentru 
vindecarea sa. Cum poate deveni rugăciunea sfântă antibiotic 
fortificant dacă noi iertam păcatul? Trebuie să ne rugăm pentru 
însănătoşire şi în special pentru fortificare contra răului.  

 
Cap.46. EVANGHELIZAREA CONTRA  PERSISTENȚEI 

PRACTICILOR OCULTE  
 
Iniţial fluidul angelic a fost îngheţat şi conservat în pliurile 

câmpului tahionic. Informaţia angelică era separată de potenţele 
necastrate ce erau emanate de inconştientului colectiv al celor vii.  

Informaţia necastrată a morţilor invocaţi de vrăjitori se 
contopeşte cu funcţiile reproductive ale lumii vii? De aici teoria 
reîncarnării? Vrăjitorii utilizează potenţa morţii necastrate cu 
diverse scopuri magice: legări şi dezlegări de cununii, 
demonizarea şi îmbolnăvirea inamicilor comunitari sau 
distrugerea pe căi malefice a altor comunităţi.  

Ca măsuri curative de fortificare a animilor celor vii în 
comunităţile respective se  ţineau slujbele de comemorare a 
morţilor. Iniţial magul tribal era numit strigone69 deoarece invoca 

                                                 

69 strigone= vrăjitor ce cheamă spiritele morţilor 
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spiritele morţilor şi interpreta voinţa strămoşilor ce fondase 
comunitatea respectivă.                                 

Jertfele ritualice împlineau diverse scopuri:  îmblânzirea 
spiritelor prin sacrificarea animalelor inocente, amplificarea 
apetitului sexual la urmasi, e. t. c.. Spiritelor erau chemate la 
slujba matrimonială70. Uciderea prizonierilor de război se făcea în 
cadrul unui ritual unde se invoca spiritul răzbunător al strămoşilor.  
Cert este că astfel de comunităţi erau fortificate de potenţele 
sângelui magnetizat cu dorinţe sângeroase. Astfel de comunităţi 
şi-au extins puterea de dominaţie şi asupra altor comunităţi şi au 
format state sclavagiste. În scaunul ancestral al statelor 
sclavagiste au fost zeificaţi regii sau împăraţii consideraţi aleşii 
zeilor. Regii sau împăraţii pentru a-şi conserva genele zeificate 
practicau căsătoriile între rude, obiceiuri ce au continuat şi în 
epoca feudală. Din cauza consaguinităţii71 au rezultat urmaşi cu 
malformaţii72 fizice şi boli psihice. În epoca feudală controlul 
ereditar al tronului presupunea urmaşi de sânge albastru. Regii 
nu s-au mai zeificat dar s-au numit aleşii lui Dumnezeu şi au 
primit binecuvântarea conducătorilor religioşi. De asemeni se 
practicau căsătoriile în vederea creării unor alianţe între familiile 
domnitoare ale statelor feudale.  În urma acestor alianţe regii îşi 
promiteau unii altora ajutor în caz de război. În plan religios 
prinţul sau regele era considerat un iniţiat, cavaler ales să 
construiască biserica terestră a lui Hristos şi să pedepsească 
necredincioşii. Iniţiaţii în secretele masoneriei: călugării şi 
cavalerii practicau „căderea mâinilor”73, adică eliberarea animei 
de fluid magnetic pentru a avea acces la straturile eterice 
superioare, ale îngerilor. Nu se ştie cât de eficiente şi durabile 
sunt aceste manipulări oculte. Accesul la straturile eterice 
superioare presupune o dietă vegetariană severă şi controlul 
minţii prin rugăciune. Călugării războinici din diferite ordine 
religioase se numeau ostaşii Domnului.   

                                                 

70 matrimonial(ă)= referitor la căsătorie 
71 consanguinitate= de acelaşi sânge 
72 malformaţii= deformaţii patologice, anomalii 
73 căderea mâinilor= ritual religios pentru purificarea animilor 
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Căderea mâinii se putea face şi în scopul pedepsirii 
persoanelor dizgraţiate ce erau condamnate la orbire, adică 
împovărarea acestora cu fluid magnetic visceral. Originea 
masoneriei deţinătoare a unor taine şi practici oculte ar fi luat 
naştere din interesele orientale ale bisericii catolice şi ar fi 
înglobat şi interese evreieşti privind scaunul ocultat al regelui 
David. Cuvântul Evangheliei lui Iisus era numai pentru iobagi sau 
alte categorii sociale lipsite de drepturi. Onorurile şi bogăţiile erau 
în continuare numai pentru puternicii zilei: regi, nobili, capi 
religioşi.  Coducătorii religioşi propovăduiau minunile Domnului şi 
existenţa vieţii după moarte pentru a-i linişti pe cei defavorizaţi în 
toate aspectele vieţii.  

Oamenii de cultură renascentişti au încercat să 
revoluţioneze conştiinţa socială, ei vor genera premisele viitoarei 
revoluţii culturale (iluminismul). Masoneria slujea domnului ales, 
cavalerii creştini considerau că steaua cu şase colţuri coboară 
duhul proorocirii ce-l vestea pe cavalerul rege predestinat să 
elibereze Ierusalimul terestru de necredincioşi. Bisericile creştine 
au înglobat în construcţia originală semnul stelei lui Moise 
încreştinat. Domnitorii creştini erau înmormântaţi în biserici, 
devenind după moarte păzitorii uşilor terestre ale bisericii lui 
Hristos. Ferestrele erau păzite de arhangheli iar acoperământul 
de puterile îngerului selenar ce înălţa Crucea pe Acoperământ. La 
început mânăstirea şi biserica erau considerate mamă şi fiică, 
rolul lor astral era conform geometriei spaţiale a stelei cu şase 
colţuri. Triunghiul cu latura în sus semnifica rugăciunea de pe 
munte iar triunghiul cu latura în jos cobora duhul proorociei în 
biserică. Cu timpul s-a renunţat la aceste suprapuneri spaţiale 
astrale deoarece sfinţenia se confunda de multe ori cu scărpinatul 
în coasta adormită ce-şi transmitea fluidul hormonal asupra 
bisericii-fiică. Fariseii recurgeau şi la judecarea  ţapului ispăşitor. 
Ţapul era considerat inamicul numărul unu al sfinţiţilor peste 
noapte. Ţapul era un nevrotic sensibil ce pentru a supravieţui 
contra năvalei neaşteptate de libidou74 trezit de feromonii75 
emanaţi de „sfinţiţi” prefera să fugă în pustiu.  

                                                 

74 libidou= lichid seminal 
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Sfiţiţii considerau că probabilitatea întoarcerii  ţapului 
ispăşitor din pustiu era egală cu zero. Din mărturisirile cronicarilor 
români ştim că Ştefan-voievod la vârsta adolescenţei s-ar fi 
refugiat în peştera lui Daniel Sihastru. Potrivit sfaturilor lui Daniel 
Sihastru voievodul construieşte numai mânăstiri pentru odihna 
morţilor din războaiele cu turcii. Ceea ce semnifică că voievodul 
era preocupat să nu se întoarcă asupra viilor nebunia fluidului 
morţii necastrate76. Mânăstirea Putna pe care Ştefan cel Mare o 
prevăzuse pentru odihna sa de veci a fost construită cu ajutorul 
unei jertfe simbolice, tăierea capului unui copil de casă. Copilul de 
casă se călugăreşte cu numele de Ghenadie şi duce o viaţă de 
pustnic. După moartea sa mânăstirea Putna a recuperat capul 
mucenicului sfânt Ghenadie ce veghează odihna de veci al 
marelui ctitor de mânăstiri:„ Ștefan, voievod cu frică de 
Dumnezeu”. Odată cu purtarea moaştelor sfinţilor creştini în 
biserici nu a mai devenit necesară jertfa  ţapului ispăşitor. Sfinţii 
au puterea să castreze zmeul comunitar libidinos77. Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza a secularizat averile mânăstireşti 
considerând că prea mulţi nechemaţi plecau la rugăciunea de pe 
munte. Copiii săracilor de prin satele din împrejurimi plecau la 
mânăstiri din cauza lipsei de pământ.  

Mai târziu însuşi Alexandru loan Cuza este excomunicat 
de pe tronul Principatelor Române Unite şi devine ţap ispăşitor al 
dragostei pentru ţară. Istoria naţională trebuie interpretată cu 
dragoste de adevăr şi cu respect faţă de martiri şi făptuitori ai 
marilor idealuri naţionale. 

 Principiul funcţionării aşezămintelor religioase conform 
semnului geometric spaţial al stelei cu şase colţuri a fost înlocuit 
cu principiul triunghiurilor paralele ce au fiecare acoperământ 
vegetal neutru, crucea vegetală sfinţită de martiri.   

Steaua cu şase colţuri de pe acoperămintele 
sinagogilor78 evreieşti semnifică că adepţii cultului ebraic ascultă 
                                                                                                   

75 feromoni=  particule de biocâmp impregnate cu dorinţi sexuale ce au un miros 
specific, afrodisiace 
76 morţii necastrate= ce fură energie bio. 
77 libidinos= greţos, impregnat cu dorinţi sexuale impure 
78 sinagogă= biserică evreiască, templu mozaic 
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de capul apostolic a lui Moise (adică sfera cu cele zece porunci). 
Triunghiul cu latura în sus semnifică aspiraţia celor 
binecredincioşi către sfera apostolică. Triunghiul cu latura în jos 
transmite duhul proorocirii (poruncile Domnului) către credincioşi.  

Demiurgul Sfânt a mărturisit Evanghelia însănătoşirii 
tuturor neamurilor terestre. Nimeni nu poate nega duhul 
evanghelic al celorlalte religii. Mohamed, considerat profetul lui 
Dumnezeu s-a născut în neamul lui Ismail care a dovedit că 
îngerul prunciei e mai puternic decât nebunia temporară a tatălui 
ce voia să-l ucidă în numele „dumnezeului cel ispitise”. Buda, 
apostolul păcii este un sfinţit al pustiului şi un mare filozof al păcii. 

Budismul este doctrina neutralizarii prin trai ascetic a 
renîcarnării factorului ancestral reprezentat de spiralele morţii 
universale necastrate, ying şi yang. Toate religiile de 
bunăcredinţă contribuie la evanghelizarea inconştientului 
planetar79 şi cresc lumina zilei.  

 
 

Cap. 47. CREDINȚE ŞI ERESURI LA ROMÂNI 
 
1. SÂNZÂIENELE sunt considerate puteri ale îngerului 

selenar ce l-au protejat pe sf. Ioan Botezător în pustiu. 
Sânzienele anunţă naşterea spiritual-arhetipală a sfântului 
botezător ce anunţă construirea bisericii creştine şi intrarea 
Domnului Iisus Hristos în acest nou Ierusalim. Puterile îngerului 
selenar sunt puteri vegetale ce se însoţesc cu mersul soarelui pe 
cer. Sânzienele mai sunt considerate şi zânele  protectoare ale 
copilăriei. Florile de sânziene sunt folosite în medicina naturistă.  
            2. LUPTĂTOARELE sunt considerate puterile voievodale 
ale sfinţilor arhangheli ce aleg locul unde se va construi biserica.  

3.VÂNTOASELE sunt pedepsele îngerului selenar pentru 
neascultarea poruncilor divine de către oameni  
            Locurile unde se produc crime şi se recurge la magie 
neagră sunt distruse de calamităţi naturale.  

                                                 

79 inconştient planetar = astral comun ce înglobează totalitatea exprimărilor 
proiective ale vieţuitoarelor terestre. 
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            4. IELELE sunt spiritele ce nu au pace, numite şi spirite 
răzbunătoare. Ielele sunt considerate puterile nopţii ce 
primejduiesc sănătatea mentală a celor vizaţi că recurg la 
strigonerie80 sau alte forme de vrăjitorie. Exemplu: ielele luau 
chipuri de fecioare şi ademeneau flăcăii vinovaţi de fapte rele 
împotriva fecioarelor. Flăcăii erau obligaţi să danseze până la 
epuizare, în cele mai multe cazuri mureau rătăcind prin codri 
pustii.  
            5.LICORNII sunt animele libidinoase ale fermecătorilor.  
Animele fermecătorilor se desprind temporar de propriile corpuri 
fizice şi spurcă animele victimelor ţintă în timpul somnului.  
            6. RUSALIILE sunt puterile Duhului Sfânt ce coboară la 
rugători. Puterea îngerească a Tatălui este legată de 
acoperământul bisericii iar partea veghetoare a fiului coboară să 
mângâie inimile credincioşilor.  
            7. CAPRELE sunt amprentele energetice ale celor ce 
sărută icoanele originale ale bisericii cu gând de câştig magic. 
Îngerii Domnului ard dorinţele celor ce întinează icoanele. În 
credinţa populară păstorul religios este considerat magul alb ce ar 
avea putere să castreze farmecele vrăjitorilor. Păstorul religios îşi 
împarte turma în oi şi capre.  Oile ar fi credincioşii ce ascultă de 
păstor iar caprele ar fi necredincioşii ce merg pe la vrăjitori. 
Aşadar caprele sunt blestemate cu foc dimpreună cu vrăjitorii. 
Interesul este verbul magic ce  ţese urzeala împlinirii dorinţelor. 
Magie semnifică a-ţi face dumnezei falşi pentru a sluji intereselor 
tale. În magie toate sunt meschine şi înşelătoare.  

 
Cap. 48. MITUL ZBURĂTORULUI LA ROMÂNI ŞI 

CUVÂNTUL CIVILIZATOR 
 
Despre neînţelegerile dintre păstori istoriseşte balada 

Mioriţa. Din prohod aflăm că o oaie năzdrăvană îl anunţă pe 
păstorul oilor adormite:„ grase şi frumoase” că ceilalţi doi păstori 
ce se ocupau cu păşunatul oilor vii prin mărăcinii vieţii urmăresc 
să-l ucidă:„ la vreme de seară”. Păstorul oilor adormite ostenit să 
se roage pentru transformarea oilor lui în îngeri acceptă metaforic 

                                                 

80 strigoi= spiritele morţilor ce nu şi-au aflat pacea 
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moartea. Oaia năzdrăvană (prezicătoarea) îi explică păstorului că 
ar putea fi salvat dacă şi-ar  ţine oile adormite în cimitirul vesel:„ 
la negru zăvoi” unde iarba grasă leneveşte strigoii.  

Ceilalţi doi păstori (iniţial urmaşii lui Romulus şi Remus) 
ce priveau în direcţia cimitirului geto-dac au observat cu invidie 
oile grase şi frumoase ale păstorului norocos, făcând comparaţie 
cu cele trăitoare, slăbănoage şi plângăreţe, se sfătuiesc să le 
abandoneze pe acestea în favoarea celor de la cimitirul vesel. 
Deci cei doi păstori invidioşi:„ se sfătuiesc la vreme de seară” să 
ucidă umbra glorioasă a lui Decebal, păstor norocos cu oi 
frumoase şi voioase.   

Păstorul Decebal căruia i s-a anunţat moartea năprasnică 
se cunună cu „mândra crăiasa a lumii mireasă” şi devine crai 
înnoit. Legenda mioritică îşi are originea într-o perioadă 
precreştină când daco-geţii ocupaţi de romani se mai închinau 
zeului-om Zamolxe ce deţinea cheile morţii şi vieţii.  

Dacii s-au încreştinat repede, poate datorită rolului similar 
dintre Zamolxe şi Hristos, amândoi deţinători ai cheilor vieţii şi 
morţii. Testamentul pe care îl lasă păstorul daco-get oilor sale 
este că după moarte să-l jelească duios pe versuri de baladă.  

Ulterior păstorul ucis la vreme de seară se transfigurează 
în lup alb, semn că a biruit răul şi aşteaptă miracolul iertător şi 
umanizator. Lupul alb e simbolul regelui bun. Cercetătorii 
presupun că dacii încă de pe timpul lui Decebal erau iniţiaţi în 
cultul creştin. Dovadă ar fi scena împărţirii apei între dacii 
asediaţi, scenă de pe o frescă din columna lui Traian sculptată de 
Apolodor din Damasc, originar din Asia mică,  patria iniţială a 
creştinismului. Apolodor, posibil creştin în taină, ar fi ştiut de 
existenţa unor biserici creştine pe teritoriul Daciei, biserici 
închinate celui mai mic dintre ucenici ce ar apărea pe columnă 
alături de învăţătorul Iisus Hristos transfigurat în dac.   

Miracolul iertător vine prin Sf. Apostol Andrei cel cunună 
pe Decebal, domn alb cu mândra crăiasă a lumii mireasă,  
biserica transfigurată a lui Hristos în chip de Evanghelie veşnică. 
Urmaşii lui Decebal continuă destinul mioritic voievodal în 
confruntarea cu alţi păstori năvălitori. În perioada dominaţiei celor 
doua imperii: otoman şi austro-ungar păstorii rezultaţi din osmoza 
daco-romană luptă pentru eliberarea şi unificarea  ţărilor române.   
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Datorită dezbinărilor dintre familiile domnitoare din cele 
trei ţări române şi uneltirilor boierilor apar alte variante ale 
Mioriţei. Probabil că destinul voievozilor-păstori le era 
torcătoarea, ursitoare şi maică vitregă de care fugeau dar pe care 
nu puteau să o biruie decât acceptând moartea şi cununia cu 
Evanghelia veşnică a lui Iisus Hristos. Variantele regionale 
demonstrează că rapsozii populari interpretau mitul mioritic în 
funcţie de voievodul ucis la vreme de seară în confruntarea cu 
voievozi din alte regiuni ale  ţării sau năvălitori străini.   

Mihai-vodă împlineşte destinul pastoral iniţial al domnului 
alb ce încearcă să unifice  ţările române dar sfârşeşte decapitat 
pe câmpia Turzii în urma alianţei secrete dintre baciul ungurean şi 
baciul otoman. Varianta mioritică cel mărturiseşte pe Mihai-vodă 
drept păstor moldovean ucis de ceilalţi doi păstori (unul ungurean 
şi altul otoman) demonstrează că  moldovenii îl adoptase pe 
iniţiatorul unificării şi-l mărturiseau păstorul lor.    

Din surse eretice populare româneşti provine mitul 
Dragobete, zmeul libidinos ce doreşte să se reîncarneze. Astăzi 
povestea lui Dragobete este sărbătorită de ziua îndrăgostiţilor. 
Zmeul-dragon în concepţia religioasă este strămoşul ce nu a 
reuşit să devină înger. Partea zburătoare reprezintă spiritul ce îşi 
părăseşte temporar trupul mortificat. Nereuşita de a deveni înger 
provine ori din cauza unei morţi cumplite (ucis sau sinucidere) ori 
din dorinţa de răzbunare asupra celor vii, ori pentru că nu 
biruieşte tentaţiile vrăjitorilor.  

Poveştile populare româneşti îl numesc biruitor în lupta 
cu zmeul pe făt-frumos. Făt-frumos luptă cu zmeul şi o 
recuperează pe prinţesă din ghearele zmeului. Drept răsplată 
împăratul îşi cunună fata cu eroul.  Lucrătorii cuvântului din 
perioada interbelică au dezvoltat mitul Zburătorului în sens 
ideatic. Zburătorul devine un castrat sexual, un purtător de lumina 
ideatică. Zamfira (creaţia literară) este eliberată din mrejele 
zmeului libidinos şi devine mireasă în chip de revistă a cenaclului 
literar. Autorii literari sunt bondarii, fluturii şi greierii ce  ţeseau 
rochia arhetipală a Zamfirei. Rochia arhetipală a revistei literare 
este cuvântul civilizator.  

Poetul Mihai Eminescu intuieşte viitorul ce se naşte din 
haos. Luceafărul lui Eminescu reprezintă logosul rece ce biruie 
tentaţiile fiinţei pentru a-şi împlini misiunea civilizatoare. Fiu 
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născut la nivelul haosului, a dezintegrării81sistemelor vii: 
luceafărul acumulează energie neutră pentru a se reîntoarce la 
Hyperion-Tatăl Ceresc. Luceafărul îngheaţă arhetipal şi rămâne 
în aşteptare în perioada ateistă. Dezgheţul arhetipal se produce 
liturgic odată cu întoarcerea timpului astral credincios.  

În perioada interbelică dascălii şcolii româneşti au 
încercat să se opună mitului arianului zeificat. Vrăjitorii nazişti au 
umblat la miturile româneşti amăgind oamenii cu aşa zisa 
moştenire ariană originară a dacilor. Practicile yoghine de 
resuscitare şi reîncarnare a şarpelui zburător (simbolul steagului 
geto-dac) i-au înnebunit pe legionari. Legionarii confundau mitul 
arianului zburător cu heruvimul selenar sau arhanghelul înaripat. 
Istoricul şi filozoful Nicolae lorga a fost ucis mişeleşte de un 
student în mitologie. Învăţătorul copiilor Ion Creangă a fost un 
vizionar82în scurta sa experienţă de păstor religios a văzut ciori pe 
clopotniţă, a chibzuit că prevestesc a rău şi a încercat să le 
doboare ca pe nişte gânduri rele. Excomunicat pentru tentativa 
nereuşită şi eliberat din serviciul religios, optimistul a continuat 
să-şi scarpine spatele cu lopăţica de lemn. Scărpinatul spatelui cu 
lopăţica de lemn şi faţa zâmbitoare a educatorului prevesteau un 
timp astral vindecător. 

 
Cap. 49. EVANGHELIA PENTRU TOȚI  ŞI  ARMELE DE 

DISTRUGERE ÎN MASĂ 
 
Zmeii tereştri au chibzuit că pentru a exista un echilibru 

planetar şi religios statele puternice trebuie să fabrice arme de 
distrugere în masă. Deviza echilibrului planetar actual: „Ori trăim 
cu toţii, ori murim cu toţii!". Cea mai mare parte din resursele 
inteligente ale omenirii sunt direcţionate către împlinirea unor 
interese şi plăceri bolnave:  

- cum să înşeli şi să adormi vigilenţa altuia prin cuvinte 
meştere  (război parapsihologic şi informaţional); 

- cum să ucizi oamenii cu droguri şi medicamente 
periculoase; 

                                                 

81 dezintegrării= destrămării 
82 vizionar= prevede, anticipează viitorul 
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- cum să accepţi moda pervertiţilor83 (homosexualism, 
pedofilie, pornografie, masochism, lesbianism) în numele libertăţii 
în timp ce victimele lor nu au acces la justiţie; 
             - cum să produci şi să consumi bunuri inutile de dragul 
modei şi conform poruncilor modei; 

- cum să trăieşti de azi pe mâine plătind dobânzi la bănci; 
- cum să plăteşti taxe şi impozite statului ce te vinde 

slugă şi te recunoaşte când devii bogat; 
-cum să construieşti arme secrete şi să le experimentezi 

pe furiş provocând catastrofe ecologice şi îmbolnăvirea 
oamenilor; 

- cum să nu crezi nici în tine, nici în altul; 
- cum să nu mai speri în transfigurarea84 morţilor în îngeri 

iertători; 
            - cum să faci trafic de carne umană arătându-ţi triumfător 
bicepşii şi alte arme neconvenţionale85.  

Veghetoarea liniştitoare a spaimelor noastre sunt spionii 
satelitari. Care ar fi cea mai mare mâhnire a Demiurgului Sfânt în 
zilele noastre?  

Probabilitatea ca doi evanghelişti să-l nege pe al treilea 
iar cel de-al patrulea ca să supravieţuiască să fugă în pustiu şi să 
filozofeze.  

Astăzi ştim că nu mai există pustiuri unde să ne refugiem 
pentru a supravieţui filozofând în căutarea raţiunii de a fi sau a nu 
fi într-o lume guvernată de interese bolnave.  

Deci filozoful e nevoit să intervină pentru al treilea şi 
atunci meciul religios devine nul prin confruntarea dintre doi ce 
neagă doi.  

 
Cap. 50. MITUL ARIAN ŞI HOLOCAUSTUL 

             
Ce semnifică holocaust sau apocalipsă? Umbrele 

zeificate ale morţii îi înghit pe majoritatea pământenilor. Zeii sunt 
conducătorii centrelor de putere terestră. Slugile majoritare au 

                                                 

83 pervertiţi=  imorali, desfrânaţi 
84 transfigurare=  transformare 
85 neconvenţional(e)=  care contravin legilor 
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fost educate încă din timpuri străvechi să glorifice zeii şi să 
dispreţuiască lumina conservată în grotele conştiinţelor. Cel de-al 
treilea război mondial a izbucnit din motive economice şi interese 
geo-politice. Economia Germaniei depindea de finanţele marilor 
magnaţi evrei. Aşadar în Germania s-a format un curent de opinie 
împotriva evreilor. Propaganda nazistă a explicat germanilor 
defavorizaţi economic şi social că evreii sunt vinovaţi de sărăcirea 
lor. Mişcările antisemite de dreapta au fost subvenţionate de 
negustorii germani ce voiau să elimine concurenţa.  Părinţii 
doctrinei ariane au studiat miturile popoarelor antice pentru a 
demonstra că la origine germanii sunt un popor ales şi superior 
altor rase şi popoare.   

Deşi înfrânţi în primul război mondial, fostele succese 
militare deschisese apetitul germanilor pentru revanşă86. 
Germania postbelică şi-a folosit majoritatea resurselor pentru 
înarmare.  Scaunul regesc a celui de-al treilea Reich a fost oferit 
cu sprijin obscur unui schizofrenic şi unei curtezane evreice. 
Evreii partidei faraonice i-au vândut martirului pe evreii de rând. 
Aşadar faraonii s-au salvat refugiindu-se peste ocean,  când ai 
bani şi influenţă îţi poţi negocia şi salva viaţa. Numai slugile au 
fost gazate. De ce? Slugile îndrăzneau să respire acelaşi aer cu 
zmeii arieni. Armata disciplinată a celui de-al Reich a fost hrănită 
cu venin doctrinar şi verbul arian s-a mişcat rapid. Germania n-a 
fost interesată să tuteleze ţinuturile slavice, de aceea a încheiat 
un pact cu Stalin arătând că interesele ei geo-politice nu 
depăşesc graniţele Poloniei, României şi Bulgariei. Germania în 
megalomania ei ariană a fost interesată mai mult de misterele 
orientale şi originile faraonice ale goţilor. Dispersarea trupelor pe 
teritorii întinse şi la mii de kilometri distanţă de ţară,  pierderi 
masive de vieţi omeneşti şi tehnică militară au dus la pierderea 
războiului de către Germania. Rusia bolşevică a profitat din plin 
de situaţia de învingătoare şi a negociat strâns cu americanii. Unii 
zic că evreii americanizaţi s-au răzbunat pe germani permiţând 
ruşilor să înjumătăţească Germania.  Originile istorice ale evreilor 
americanizaţi sunt legate de masoneria iudaico-creştină ce ar 
subvenţiona mişcarea religioasă a „martorilor lui Iehova”.  Masonii 

                                                 

86 revanşă=  răzbunare 
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evrei s-au retras din ţinuturile israelite odată cu trupele regilor 
creştini ce-au luptat pentru eliberarea Ierusalimului terestru, patria 
de origine a creştinismului.  Regii apuseni au fost atraşi de sabia 
ocultară a legendarul rege David despre care sursele religioase 
neverificabile zic că ar fi fost strămoşul Fiul Omului crucificat.  
Proorocia lui Iisus:„…după mine va veni sabia’’ s-a împlinit.  
Cruciadele au fost comandate de papi ce au promis regilor 
creştini apuseni prestigiu şi putere dacă vor elibera Ierusalimul 
terestru. Cruciadele ar fi comandate de antihrist care a pus astfel 
sub semnul întrebării fidelitatea credincioşilor faţă de biserica 
creştină. Războaielor medievale contra musulmanilor orientali au 
coincis cu interesele aristocraţiei evreieşti moştenitoare a 
legendei davidene. Despre regele David se zice că ar fi primit 
sabia de la Dumnezeul evreilor pentru a recupera pământul sfânt 
făgăduit lui Moise. Tot regelui David i se atribuie psalmii religioşi, 
creaţie literară şi religioasă de o mare sensibilitate şi profunzime 
filozofică, deşi autorul de drept ar fi putut fi un sclav, poet şi 
filozof. În sclavagism ceea ce producea sclavul aparţinea 
stăpânului. Hitler faraon modern i-a obligat pe evrei să se 
identifice purtând steaua galbenă cu şase colţuri, steaua solară a 
regelui David. Evreii fără stea în frunte au fost cazaţi în derâdere 
sub semnul stelei lui David. Pierderile de vieţi   omeneşti în cel 
de-al doilea război mondial au fost uriaşe, în special pentru 
popoarele obligate să lupte atât pentru nazişti cât şi pentru 
bolşevici. La români, unguri, polonezi, ucraineni, bulgari, 
iugoslavi,  germanii estici pierderile de vieţi omeneşti din război 
au fost completate cu pierderi de vieţi în masacrele comandate de 
bolşevici. După cum ştim în sânul guvernelor bolşevice ale 
statelor ocupate de sovietici acţionau atei evrei. Evreii atei s-au 
răzbunat pe mama ortodoxă pentru că la tata catolic nu puteau să 
bată cu pumnul în masă. Popoarelor proletarizate li s-a poruncit 
să renunţe la Dumnezeul creştin în favoarea zeilor proletari. Zeii 
proletari n-au fost santificaţi deoarece au propovăduit inexistenţa 
divinităţii, însă au fost înălţaţi pe piedestale. Doctrina ateistă deşi 
a proliferat câteva zeităţi proletare n-a reuşit să distrugă credinţa 
adevărată, deoarece CREDINŢA UNUI POPOR SE 
ÎMPLETEŞTE CU INDENTITATEA SA MARTIRIZATĂ. Numai 
dacă eşti străin de interesele unei ţări negi existenţa dumnezeirii 
la poporul respectiv dacă nu eşti tolerat de ceilalţi cetăţeni. Evreii 
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batjocoriţi de mişcările de dreapta în ţările unde se refugiase 
strămoşii lor au încercat să dezvolte o mişcare proletară 
internaţionalistă. Atitudinea evreilor faţă de Dumnezeul creştinilor 
a fost favorabilă numai în cazul beneficiarilor (masoni, aristocraţi), 
cei ce-au suferit din partea creştinilor au negat divinitatea lui Iisus 
Hristos. Riposta evreilor marginalizaţi de atitudinea antisemită a 
comunităţilor sociale în mijlocul cărora trăiau a fost dezvoltarea 
teoriilor antireligioase, de tip ateist. Cultul sfinţilor a fost înlocuit 
de cultul personalităţii, de aici şi căderea teoriilor ateiste aşa zise 
ştiinţifice în derizoriu87. Zeii atei au pierdut mai întâi în credinţa 
tăinuită a oamenilor apoi în decursul evenimentelor istorice 
ulterioare.  

Guvernele prosovietice au fost schimbate de guverne 
naţionale ce-au încercat să apere interesele naţionale şi potrivit 
principiilor democratice au acordat dreptul la liberă credinţă. 
Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a fost pecetluit de 
zburătorul Piele-albă american ce a aruncat cu pietre nucleare în 
fiii de rasă galbenă. După război evreii americanizaţi şi-ar fi 
răscumpărat greşelile faţă de fraţii abandonaţi construind 
împreună cu faraonii creştini pocăiţi statul Israel pe pământul 
făgăduit evreilor de steaua cu şase colţuri botezată. Majoritatea 
oamenilor nu vorbesc cu plăcere despre masoni consideraţi 
eminenţele cenuşii ale politicii mondiale. Biserica catolică a 
criticat masoneria americană când s-a aflat că făcea experimente 
pe creierul uman în vederea manipulării oamenilor. Nu se ştie cât 
de serioase sunt dezvăluirile anumitor cercetători americani cu 
privire la radiaţiile pietrei radioactive din masca mortuară a 
faraonul Tutankamon. Probabil că sunt nişte savanţi plătiţi să 
scuze masacrul americanilor la Hiroshima şi Nagasaki, se  
insinuează că rasa galbenă ar fi fost predestinată de Tutankamon 
să fie supusă testului nuclear, o explicaţie grotescă şi lipsită de 
moralitate. Creşterea balaurului cu şapte capete este cauzată de 
diverse experimente cu arme biochimice şi de manipularea 
genelor omeneşti. Terestra Sara, mama lui Iţic şi Ştrul se mai 
întreabă şi astăzi cum de a fost posibil ca fratele Ştrul să-l ucidă 
cu sânge rece pe fratele Iţic. Explicaţie: Iţic nefiind din sânge 

                                                 

87 derizoriu=  lipsit de importanţă 
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zeiesc nu a avut unde să se refugieze cât timp Ştrul a fost 
controlat mental de liliecii zburători. După război hienele au 
beneficiat de banii depozitaţi în conturile bancare elveţiene. În 
întunericul nopţilor stelare s-a lucrat la arme secrete de distrugere 
în masă. Unii zic că jandarmul american ce-şi arată muşchii 
armaţi e un copil ce strigă temător către necunoscut:„ Nene nu 
mă ataca, nu vezi că am armele cele mai grozave?”. Nenea 
surâde enigmatic. Ziua scade şi noaptea se măreşte. Lumina 
adevărului nu reuşeşte să urce pe munte.  

 
Cap.51. ANTIHRISTUL ȘI NUMEROLGIA MAGICĂ 

             
Din punct de vedere teozofic Dumnezeu ca logos divin 

însufleţeşte şi îmbunătăţeşte substanţa. Antihristul este generat 
de bolile substanţei. Bolile substanţei sunt declanşate atât de 
interesele unor colectivităţi ce generează războaie şi forme de 
guvernare paramilitare cât şi de interesele individuale ca 
manifestări egocentrice faţă de ceilalţi. Deci termenul de Antihrist 
se referă la o stare maladivă ce se opune însănătoşirii. Iisus 
Hristos resuscitat fluid angelic vindecător a fost ales de Demiurg 
să lupte cu Antihristul, boala timpului. Antihristul poate reprezenta 
o epocă istorică în care au avut loc războaie,  distrugeri şi pierderi 
în număr mare de vieţi omeneşti, deci o epocă lipsită de 
progrese. Antihristul poate fi şi o persoană cu adevărat rea: Hitler, 
criminali în serie. Păcătosul ce se pocăieşte nu poate fi considerat 
antihrist, el este  victima antihristului deoarece vrea să se 
însănătoşească. 
         Numerologia magică, numărul damnat 666 face referiri la 
pierderea de către oameni a simţurilor naturale. Pierderea 
simţurilor naturale provoacă un comportament iraţional, fără a 
împlini un scop motivat  de necesitate. De exemplu prădătorul 
carnivor ucide numai pentru a se nutri şi supravieţui, nu 
depăşeşte norma, în timp ce omul ucide din plăcere, pentru a-şi 
satisface plăceri bolnave. Omul modern e un nevrotic, victimă şi 
agresor în acelaşi timp. Victimă a super-tehnicizării, victimă a unui 
mod de viaţă nesănătos impus de societatea de consum şi 
agresor în sensul că impune acelaşi reguli altora. Dezvoltarea 
tehnicii militare nucleare reprezintă un obiectiv bolnav deoarece 
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scopul final e distrugerea habitatului terestru şi implicit uciderea 
tuturor vieţuitoarelor. Aşadar omul ieşit de sub tutela naturii a 
ajuns un dezechilibrat, un bolnav psihic care pune în pericol 
propria viaţa şi viaţa celorlalţi habitanţi. 
     

 Cap. 52.   TRADIŢII ROMÂNEŞTI PRIVIND 
SĂNĂTATEA 

 
Comunităţile rurale au beneficiat de specialişti în 

medicină târziu, odată cu dezvoltarea şi generalizarea 
învăţământului românesc după anii 1950.  La ţară timp de multe 
secole s-au perpetuat cunoştinţele tămăduitorilor populari şi 
tradiţiile religioase.  

  
I.  IGIENIZAREA LOCUINȚELOR ŞI ACARETURILOR 

 

            În tradiţia românească se zice că omul trebuie să-şi 
igienizeze casa şi acareturile dimpreună cu grădina primăvara şi 
toamna. Primăvara se ard gunoaiele şi se stârpesc: şobolanii, 
broaştele, şerpii şi şoarecii. Există credinţa că sufletele 
duşmanilor morţi se pot întoarce în formă de strigoi (umbre 
eterice) să spurce lumina casei. Primăvara,  mai ales în postul 
Paştelui se duce undelemn la biserică pentru sufletul morţilor.   

Candela bisericii arde undelemnul celor morţi pentru a le 
purifica anima,  numai aşa mortul îşi află locul în repaus şi nu 
bântuie casele viilor. Numai sufletele vrăjitorilor sunt înghiţite de 
şerpi, broaşte, şobolani,  şoareci.  Pisicile stârpesc rozătoarele iar 
câinele păzeşte casa. Gunoaiele şi resturile menajere arse nu 
pun în pericol sănătatea animalelor de casă şi a păsărilor.  

Păsările zburătoare (călătoare sau autohtone) trebuie  
permise în preajma caselor. Zburătoarele se hrănesc cu larve,  
muşte, omizi şi alte insecte dăunătoare. Rândunele vestesc    
primăvara şi-l ademenesc prin cântecul lor pe şarpele ascuns în 
zidurile casei să iasă la soare.  Cumătra barză îl aşteaptă şi-l 
mănâncă pe şarpe, numit şi vrajba casei. Aşadar barza numită şi 
mamoşul copiilor eliberează casa omului de vrajbă. Omul 
construieşte pentru animale şi păsări domestice acareturi 
separate şi se îngrijeşte de igienizarea lor. În grădină arborii 
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fructiferi se curăţă de uscături şi se stropesc contra omizilor,  viţa 
de vie se lăstăreşte şi se stropeşte contra manei. Arborii,  florile, 
legumele sau orice plantă se însoţesc cu apa.  Primăvara preotul 
satului face o ceremonie specială pentru sfinţirea apei ce ajută la 
creşterea vegetaţiei şi animalelor domestice. Îngerul selenar este 
considerat protectorul vegetaţiei dar şi judecătorul oamenilor.    

Teritoriile unde locuitorii nu sunt buni şi fac fapte rele sunt 
lovite de vântoase,  secetă sau grindină.  Recolta de viţă de vie 
depinde de deciziile îngerului selenar, o poate îngădui până se 
satură copiii de mâncat struguri şi o distruge înainte de a o culege 
beţivii. Locuitorii de la ţară sunt profund religioşi. Sărbătorile 
religioase sunt respectate, oamenii nu muncesc în zi de 
sărbătoare pentru a nu-i supăra pe sfinţi. Calamităţile naturale 
(seceta, grindina) sunt considerate pedepsele lui Dumnezeu şi a 
sfinţilor pentru că oamenii muncesc în zi de sărbătoare în loc să 
se roage.  Biserica este casa rugăciunii comunitare. 

   
II.  SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ 

 

Sănătatea spirituală depinde de sănătatea fizică,  nu poţi 
gândi sănătos într-un trup bolnav.  De asemeni nu te poţi îngriji 
de sănătatea trupului dacă eşti bolnav psihic.  Aşadar proverbul 
latin: „Mens sana in corpore sano” se aplică tuturor timpurilor şi 
tuturor comunităţilor sociale ca metodologie civilizatoare născută 
din valorificarea experienţelor anterioare.  Preotul avea autoritate 
de mentor spiritual, în sensul că se ocupa de aspectele morale,  
sfătuia sătenii să se comporte creştineşte atât în familie cât şi în 
viaţa comunitară. Posturile dinaintea marile sărbători religioase 
purificau atât spiritul cât şi trupul. Spovedania însănătoşeşte 
moral, oamenii eliberaţi de povara mustrătoare a păcatelor au 
poftă de viaţă şi muncesc mai bine.    

Păcatele mărturisite sunt de obicei minore şi pot fi iertate:  
lăcomia, invidia, neascultarea, minciuna, furturi mărunte.  
Păcatele capitale (crimele,  violurile,  lovituri cauzatoare de 
moarte,  jurăminte false,  distrugerea şi însuşirea de bunuri 
străine) ieşeau de sub jurisdicţia preotului,  vinovaţii fiind judecaţi 
şi pedepsiţi de organele legislative şi executive ale statului.  În 
epoca feudală justiţia locală o făcea boierul iar cea statală regele.   
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Preotul propovăduia poporului că trebuie să asculte de 
conducători, aceştia fiind aleşi divini. Biserica îl mărturisea pe 
Mesia urmaşul împăratului David sau pe Fecioara Maria, fiica  
împăratului David pentru a legitima puterea clerului, regelui şi 
nobililor în faţa poporului rob şi umilit precum Iisus Hristos pe 
cruce.  Biserica nu practica învăţăturile lui Hristos de ajutorare şi 
luminarea a sărmanilor, pentru a-i linişti propovăduia minunile şi 
făgăduinţa vieţii după moarte.   

Creştinismul a rămas la stadiul de simplă teorie până în 
timpurile moderne când a evoluat conştiinţa socială a maselor 
populare şi s-au putut aplica principiile creştine ca principii 
democrate. În timpurile moderne justiţia a devenit autonomă şi 
independentă creându-se premisa tratării corecte a oamenilor 
indiferent de rang social. 

   
III.  SĂNĂTATEA FIZICĂ 

             
De sănătatea fizică se ocupau oamenii însuşi,  sărăcia şi 

lipsa posibilităţilor de a avea locuinţe spaţioase şi igienice 
provocau boli cu un risc ridicat de mortalitate.  Statul feudal 
intervenea numai în cazul epidemiilor (holeră, ciumă),  
împiedicând libera circulaţie a oamenilor din zonele infestate.  
Foametea făcea ravagii, ţăranii iobagi erau obligaţi să plătească 
întâi biruriile pentru domnie şi boierime chiar dacă nu rămânea 
hrană pentru ei. Lăcomia asupritorilor era uneori mai rea decât 
moartea. De însănătoşirea bolnavilor se ocupau doftoroaiele 
satului, femei în vârstă ce cunoşteau remedii naturale pe bază de 
plante. Aşadar tradiţiile medicinale ale românilor sunt bazele 
medicinii naturiste actualizate astăzi: arta cunoaşterii calităţilor 
vindecătoare ale diverselor plante,  cura cu ape minerale,  băi cu 
ape sărate sau sulfuroase,  cataplasme cu nămol,  ş.a.m.d. 

 
Cap.53. RUGĂCIUNEA ȘI BINEFACERILE EI 
 

            Trebuie răstignită moartea sau întunericul ca să se 
supună vieţii şi creşterii luminii. Medicina lui Iisus e resuscitată de 
fluidul rugător al viilor. Fluidul liturgic (rugăciune comună) devine 
balsam sensibilizator (vindecător)  pentru toţi participanţii. Trupul 
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liturgic (împărtăşania) e resuscitat prin supunerea voinţelor şi 
dorinţelor participanţilor arhetipului sfânt idealizat. Iisus Hristos e 
tatăl sfinţit în numele tuturor sfinţilor, de aceea credincioşii i se 
roagă ca Sfântului Sfinţilor. Depinde cum primim împărtăşania ca 
să fim iluminaţi: mulţi ne gândim la iertarea păcatului şi nu la 
castrarea tendinţelor ce duc la păcat, unii se împărtăşesc gândind 
că Iisus e un mag omnipotent ce le poate împlini dorințe magice. 
Alţii în nebunia lor se bucură că un nevinovat suferă iar ei vor fi 
vindecaţi prin suferinţa celui care va avea puterea de a ierta. 
Dorinţele necinstite ale participanţilor la rugăciune pot vampiriza 
fluidul liturgic, ele reprezintă limbile şerpilor ispititori. Aşadar şi unii 
şi alţii vor creşterea nopţii şi micşorarea zilei. Mulţi masacrăm 
trupul liturgic prin porniri egoiste, împovărându-i pe alţi credincioşi 
cu neputinţele noastre. Trăirea într-u Hristos nu înseamnă 
selecţie naturală unde biruie animalul cel mai viclean şi puternic, 
din contra trebuie să biruiască miracolul umanizator. Celui ce 
trebuie să ne închinăm cu sinceritate şi cuvinte potrivite trebuie să 
fie Dumnezeul civilizator. Fiecare biserică e feciorelnică şi are un 
înger ctitor ce castrează fluidul liturgic de pornirile egoiste ale 
credincioşilor, de altfel liturghia este recomandată a fi slujită de 
credincioşi ce au urmat o dietă vegetariană. Există două căi de 
urmat: onestitatea sau credinţa. Dacă nu eşti credincios nu-ţi 
împovăra semenii cu o sarcină ezoterică care să-i orbească şi să-
i amăgească cu minuni false. Percepţia a ceva străin, a ceva 
magnetic stârneşte repulsia liberului arbitru în timp ce privirea 
cosmică a fiului lui Dumnezeu rămâne neutră pentru a-i favoriza 
decizia. Rugăciunea sfântă recreează relaţiile dintre oameni, 
anihilează agresivitatea şi pornirile egoiste. Biserica îl reprezintă 
pe Tatăl Ceresc Sfânt prin care sunt resuscitaţi toţi sfinţii. Latura 
cognoscibilă, credincioşii smeriţi sunt binecuvântaţi (miruiţi) cu 
semnul sfinţit al crucii ca scut protector ce protejează de malefic. 
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Cap.54.PERVERTIREA SINELUI 
             

Ispitele vin de la semeni pentru semeni, pentru împlinirea 
dorinţelor noastre implicăm alţi semeni. Biserica are în pântecele 
sale o sarcină magică. Rădăcinile primitive ale religiei i-au 
încredinţat preotului rolul de mag, de aceea mulţi dintre 
credincioşi se aşteaptă la împliniri miraculoase. Indivizii egoişti 
asupresc suflarea vie a semenilor. Putem fi ajutaţi sau maltrataţi 
de ceilalţi semeni ce cred în rezolvări miraculoase. A ajuta nu 
înseamnă a te supune celui rău şi viclean. O excesivă supunere 
faţă de semeni duce la nebunie pentru că acceptă pervertirea 
sinelui. Schizofrenicul aude voci ce-i poruncesc, probabil vocile 
sunt dorinţele magnetizante ale semenilor necivilizaţi. Trebuie să 
fim civilizaţi, adică morali cu înşine şi cu ceilalţi, adică să 
respectăm liberul arbitru al celorlalţi. Crimele ritualice sunt râsul 
bestiei la adresa umanităţii, eşti nebun dacă scuzi crima ritualică 
zicându-ţi că ţi-a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu e perfect moral 
şi obiectiv, nu cere nimănui să săvârşească crime în numele lui. 
Crima ritualică slujeşte celui interesat, celui rău şi viclean. Sinele 
bolnav se îndepărtează de morala divină şi ajunge sclavul 
vrăjitorilor. Trupul lui Iisus Hristos reprezintă trupul celor 
maltrataţi, celor înveninaţi de semeni. Acceptarea maltratării nu te 
poate elibera, suferinţa aceasta nu înnobilează; mai rău 
încurajezi  maltratorii ce se simt îndreptăţi să te mai maltrateze. 
Prin urmare şi tu eşti ucigaşul tău împreună cu bestiile ce te 
maltratează. Iisus Hristos i-a iertat pe cei manipulaţi nu şi pe 
manipulatori, resuscitat din morţi a ctitorit biserica civilizatoare 
unde se practică jertfa rugăciunii. „Iartă-i Doamne că nu ştiu ce 
fac” se referă la cei lipsiţi de discernământ, la orbi. Conştiinţa 
creştinului trebuie să sufere pentru cei nedreptăţi şi maltrataţi. 
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CUGETĂRI VINDECĂTOARE 

I.  DESPRE POCĂINŢĂ 

Pocăinţa nu înseamnă să te laşi bătut de vrăjmaşi.  Să-i 
dăm curaj pocăinţei să le înfrunte pe cele înfricoşătoare.  
Pocăinţa nu trebuie lăsată în biserică iar pe uşă să iasă 
nesmerenia. Trebuie să ne îngrijim de pocăinţă ca cel mai de preţ 
dar orânduit de Dumnezeu oamenilor. 

 Laudele şi cântările îl amărăsc pe Domnul Sfânt ce 
suspină:„ Iarăşi îmi ispitesc viclenii îngerii credincioşi”.  De ce vrei 
să-l înşeli pe Domnul cu vorbe pierzătoare?  Mai bine lasă gura 
florilor şi respiră. Lumea înăbuşă lumea şi nu respirăm decât prin 
arborii înverziţi. Lasă-ţi gura florilor ca să nu spui vorbe 
amăgitoare.    

Nepocăitul cere daruri de la lume,  amăgiri pierzătoare 
ce-l îndepărtează de darul dăruit lui de Dumnezeu.   

Pierzătorul îmbracă veşminte de miel pentru a-şi ascunde 
năravurile de lup. Numai experienţa suferinţilor îndurate ne ajută 
să distrugem viclenia.     

Nu striga în faţa lumii că eşti pocăit, acuzatorii abia 
aşteaptă să-şi înfigă colţii în pocăinţa ta.   

Lacrima ce ne trezeşte semnifică că pocăinţa ne-a 
devenit înger veghetor.   

Zadarnic pictăm chipul pocăinţei, nimeni nu cunoaşte 
inima suferindului unde pocăinţa în chip de înger mângâietor îi 
înalţă lacrimile suferinţei către cer.   

II.  DESPRE JUDECATA FINALĂ 

Prigonitorul nu-şi poate înălţa scaunul damnat pe soare, 
el se  cunună cu noaptea dar tu să ai grijă să-ţi îmbraci smerenia 
în curcubeu floral.   

Nu trebuie să ne îmbrăcăm moartea în veşminte 
împărăteşti căci la judecata finală vom fi cercetaţi potrivit 
smereniei.   
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Cartea vieţii se aseamănă cu un fulg de zăpadă ce se 
topeşte treptat iar viaţa iertată îmbracă veşmânt floral.   

Nu te îngriji să vindeci trădarea, lasă trădarea să se 
hrănească cu moartea pe care tu ai biruit-o.    

III.  DESPRE VRĂJITORIE 

Puneţi paznic luminat la uşa casei tale ca vrăjmaşul să 
nu-ţi fure copilul .                                                                  

Când te afli departe de acoperământul casei tale 
veghează să nu adormi.  

 Îmbracă-ţi osteneala în foc ca să te ferească de vicleniile 
amăgitorilor.   

Dă-i vrăjmaşului hainele ce te asupresc şi păstrează 
hainele tale.   

Nu apleca urechea la nebunii ce cer dobânda la datorii 
strămoşeşti.   

Toţi avem un înger veghetor, depinde de noi să-l 
învrednicim cu învăţături luminate.   

Lumina evanghelică stârpeşte duhul vrăjitoriei. Inima 
credincioasă păzeşte poruncile sfinte.   

 
IV.  DESPRE NEVOIA DE ETERNITATE 
  
Orice om are nevoie de repere spirituale eterne,  de 

cuvântul Domnului care trebuie să fie valabil şi etern în orice 
împrejurare tempo-spaţială. Nevoii disperate a oamenilor de a 
servi un Dumnezeu etern, clerul sărac în inspiraţie ideatică a 
răspuns creând dogmele, mesaje religioase cu rol de adevăr 
nediscutabil.   

Dogma nu se referă la un adevăr divin valabil în orice 
împrejurare istorică (cum sunt de exemplu principiile general-
umane) ci fapte sau discursuri ale unor personaje religioase 
orgolioase ce pretind că Dumnezeu le-a revelat lor totul şi modul 
cum ei au interpretat nu poate fi răstălmăcit.   

Tocmai de aceea mesajul religios subiectiv n-a putut 
corespunde nevoilor ideatice ale oamenilor în căutarea unei 
Dumnezeiri mai presus de interesele tribale. Numai ideea de 
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Dumnezeire imparţială şi morală satisface nevoile spirituale ale 
umanităţii dornică să evolueze pe verticală.   

Mesajul religios al unei epoci tribale pe care cunoştinţele 
religioase din momentul respectiv îl prezintă credincioşilor ca 
adevăr de necontestat devine contestabil în raport cu omenirea 
ce se dezvoltă cultural din perspectiva principiului toleranţei.   

 

DICŢIONAR EXPLICATIV (pentru cuvinte şi expresii): 

 
1. schizofrenic= bolnav psihic, manifestă mai multe personalităţi 
deoarece eu-ul său nu este bine definit; 
2. eu= totalitatea trăsăturilor particulare de caracter ce definesc 
identitatea; 
3. proiecţie onirică= reprezentaţia figurativă în vis  a unor 
informaţii,  întâmplări,  persoane ; 
4. corp eteric= prelungirea energetică nevăzută a corpului fizic; 
5. biocâmp= câmpul energetic al organismului viu; 
6. gândire ideatică= gândire fundamentată pe idealuri ; 
7.  defulare= eliberarea tensiunilor psihice negative; 
8. dematerializare= transformarea materiei în energie; 
9. animă= forma eterică reprezentativă a organismului viu sau 
aflat în stadiul de descompunere celulară; 
10. ocultat= ascuns în latura inconştientă a unei persoane,  sau în 
latura secretă a unor organizaţii, a unor obiecte, evenimente; 
ascuns în spaţiu sau în timp, ş.a.m.d.. 
11. castrare psihanalitică= se referă la extirparea unor informaţii 
ce împiedică evoluţia pozitivă a unei persoane; 
12. regresiv= involutiv,  fără progrese; 
13. ocultism= metodologie magică, mijloace sau metode magice 
utilizate cu scop de manipulare; 
14. ezoterice= taine iniţiatice referitoare la  magie; 
15. iniţiatic= ce instruieşte într-un domeniu secret; 
16. blasfemitor= defăimător, injurios; 
17. legiuitor= cel ce decide regulile şi pedepsele; 
18. jertfă sângeroasă= păgânii jertfeau în onoarea zeilor animale, 
în unele cazuri copii sau oameni; 
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19. humanoid primordial= primul strămoş biped; 
20. stadiul inocenţei= etapa nevinovăţiei; 
21. divinitate subiectivă= zeitate ce-şi favorizează adepţii;  
22. în chip angelic vindecător= sub formă de medicament 
îngeresc; 
23. zestre ancestrală= zestre eredită de la strămoşi; 
24. ciclul germinaţilor = etapă de după semănat când încolţesc 
seminţele; 
25. liturghia fiului santificat= ritual religios într-u pomenirea lui 
Iisus Hristos; „...faceţi acesta în memoria mea...”, ar fi spus Iisus 
Hristos către apostoli când i-a împărtăşit în mod simbolic cu 
sângele (vinul) şi carnea (pâinea) trupului său; 
26. charmă= păcat moştenit; 
27. spectacol oniric= reprezentaţie vizualizată în vis;  
28. apocalipsa ideilor= războiul ideilor ce precede biruinţa ideiilor 
încercate; 
29. informaţie recesivă= informaţie ce recidivează în sens 
negativ; 
30. supraegou necastrat= egou plenipotent cu rol de lider; 
31. defulatoare= eliminatoare; 
32. inconştient comunitar= zestre spirituală care aparţine unei 
comunităţi;  
33. intuiţie vie= stadiu perceptiv ce precede aflarea răspunsului 
căutat; 
34. încarnarea factorului regresiv= resuscitarea unor trăsături 
negative;  
35. stare halucinantă= delir psihic; 
36. tipar arhetipal= şablon idealizat; 
37. război parapsihologic= război ce se referă la uzarea unor 
metode subliminale; 
38. talisman= amuletă norocoasă, obiect aducător de noroc  
pentru purtător; 
39. inocenţă animalică= nevinovăţie ce se referă la stadiul de 
inconştienţă a animalului ce nu poate fi culpabilizat sau judecat 
pentru că nu are discernământ; 
40. „ noul legământ ”= referitor la Noul Testament, un nou pact, o 
nouă legătură între Dumnezeu şi oameni prin intermediul lui Iisus 
Hristos şi al sfinţilor; 
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41. mentalitate  primitivă= mod de gândire neevoluată; 
42. cler bisericesc= funcţionari religioşi; 
43. degrigolandă= cădere dezordonată; 
44. segregaţie= discriminare;  
45. indezirabil= ce nu poate fi realizat; 
46. transă hipnotică= stare comandată prin sugestionare; 
47. aspiraţii nevrotice= dorinţi bolnave; 
48. tară psihotică= cauza bolii pshice; 
49. socializare pozitivă= integrare prin educaţie; 
50. sine trăitor= identitate vie; 
51. nevroză= suferinţă patologică; 
52. alteri egou-uri= alte identităţi; 
53. aspiraţie barbară= ţel primitiv; 
54. grefă informaţională= idee inoculată în subconştientul unei 
persoane; 
55. medicină transformaţională= terapie prin trasmiterea unor 
informaţii pozitive; 
56. făcătură= lucrare magică, lucrătură vrăjitorească; 
57. anihilare= neutralizare; 
58. arhetip idealizat= personalitate idealizată, reprezentativă 
pentru un grup social.  
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