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 Ești un Om Rațional?
 Ești dispus să călătorești prin necunoscutul ascuns 
nouă astăzi?
 Îți dorești să cunoști Adevărul despre Existență?
 Vrei să afli Adevărul despre Iluminism? Dar 
despre Illuminati?
 Noi îți oferim „scânteia” care va aprinde focul 
dorinței de cunoaștere.
 Purcede la Cunoaștere studiind mai întâi 
materialele Mișcării Dacia și vei avea șansa de a afla 
Adevărul!
 Drumul este lung și anevoios. Depinde numai de 
tine cât și cum vei călători.
 Sapere aude!
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CUVÂNT ÎNAINTE

OMENIREA ESTE GRAV BOLNAVĂ!
Tot mai mulţi Oameni Raţionali atrag atenţia asupra 

pericolului EXTINCŢIEI şi totuşi vocea lor rămâne neauzită!?
ILLUMINATI PITAGOREICI au scos în ultimii 8 ani 

zeci de Cărţi indicând Calea spre HiperUmanitate, în alternativa 
Extincţiei. Argumentele lor sunt de o imensă încărcătură 
Intelectuală, contemplând Matematica, Ştiinţele, Filosofia, 
Psihologia, Istoria Religiilor, Economia şi Sociologia şi puţini 
sunt aceia din afara societăţii lor secrete care pot cuprinde 
Întregul. Mişcarea Dacia a făcut o încercare modestă de a 
DEZVĂLUI în trei cărţi ceea ce ILLUMINATI tratează în peste 
50 de cărţi (numărul acestora creşte într-un ritm uluitor de la o 
zi la alta).

Pentru Illuminati şi pentru noi este impresionant faptul că 
puţini percep Pericolul Extincţiei, deşi:

- Apa, Solul şi Aerul sunt tot mai poluate.
- Creşterea Nesustenabilă cu unicul scop al PROFITULUI, 

a puţini pe seama celor mulţi, duce la epuizarea rapidă a 
Resurselor, inclusiv ale celor Vitale.

- Ignoranţa maselor largi ale populaţiei globale se 
traduce prin lipsa Cunoaşterii ce stă la baza Conştientizării 
Pericolului. Această Ignoranţă este alimentată de Sistemul 
Capitalist Globalist cârmuit de o Elită Individualist-Materialistă 
grav Afectată Psihic, care în mod Iraţional consideră că nu e 
nevoie de Oameni Deştepţi şi Sănătoşi, ci de Sclavi Proşti şi 
Bolnavi. Omenirea este o mare TURMĂ condusă de PĂSTORI 
PSIHOPAŢI!

- Războaiele sunt alimentate cu motivaţii ridicole pentru 
orice Om Sănătos Mintal: export de democraţie sau eliminarea 
unor dictatori, oricum mai puţin afectaţi psihic decât promotorii 
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„civilizaţi” şi „democraţi” ai unor Măceluri în toată regula ce au 
afectat milioane de oameni, alimentând fenomenul destabilizator 
al Migraţiei Sălbatice (vezi Iugoslavia, Afganistan, Libia, Egipt, 
Irak, Siria, Yemen). De fapt, s-a urmărit eliminarea unor lideri 
„recalcitranţi” când a fost vorba de CEDAREA RESURSELOR. 
Ţările fost-comuniste au fost mai „înţelegătoare” (cu excepţia 
Iugoslaviei) şi „şi-au lăsat pantalonii în vine”, dar pericolul 
unor confruntări sângeroase nu e apus (vezi Ucraina), deoarece 
Strategia Tensiunii este cultivată de Sistem pe diferite fronturi 
(Corupţie, Extremism, Partidism, Ideologii, Gender, Religii, 
Justiţie, Economie ş.a.) lăsând „porţile deschise” unei schimbări 
de strategie.

- Concentrarea Resurselor/Bogăţiei în puţine mâini 
hrăpăreţe (Întunecaţii) se traduce în Sărăcie pentru restul 
populaţiei cu efecte în Sănătate, Educaţie, Alimentaţie etc.

- Creşterea Fundamentalismului Religios cu efectul 
imediat, Terorismul Internaţional, ce poate apela fără dificultate 
la adevărate arme de distrugere în masă. Este impresionant că 
Lumea acceptă încă să se supună unor aiureli scrise prin deşerturi 
acum mii de ani, acum că avem Cunoştinţe despre Matematică, 
Găurile Negre, Fizica Cuantică, Ştiinţe, Istoria Religiilor!?

TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ (vezi filmul: https://youtu.
be/X9eWQJk1chM) şi a venit vremea să decideţi dacă vreţi să păşiţi 
spre HIPERUMANITATE sau să aşteptaţi docili EXTINCŢIA!?

În prezent se afirmă tot mai mult HIPERIANISMUL axat 
ca şi ILUMINISMUL pe aceleaşi Principii. Morgue, liderul 
vizibil al acestui curent, postează inclusiv pe Facebook şi a 
început publicarea unei serii de cărţi de popularizare. Se extinde, 
de asemenea, prezenţa pe reţelele de socializare a unor grupări 
„gemene” şi apar tot mai multe site-uri Meritocratice Iluministe. 
Multe dintre ele sunt deja indicate în această carte ca Surse de 
Informare la Bibliografie, multe traduceri fiind preluate şi de 
acolo.

Mişcarea Dacia este până în prezent singurul punct 
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de referinţă în arealul balcano-carpato-dunăreano-pontic al 
Iluminismului Pitagoreic şi al Hiperianismului, deci suntem 
în mare întârziere şi avem un handicap enorm de recuperat. 
Repetăm că Omenirea este în pragul EXTINCŢIEI dacă nu se face 
URGENT un Salt de Paradigmă.

 NIMIC din Lumea de azi nu va mai rămâne în picioare!!!
 OMENIREA trebuie să aleagă între EXTINCŢIE, chiar şi 

parţială, şi HIPERUMANITATE!!!
La voi ALEGEREA şi să nu cumva să credeţi că suntem 

în mod gratuit FATALIŞTI sau ALARMIŞTI, totul fiind bazat pe 
LOGICĂ şi RAŢIUNE, ci nu pe EMOŢII şi SENZAŢII. 

 TRILOGIA Mişcării Dacia, a cărei ultimă Carte este 
aceasta, prezintă pe larg ARGUMENTELE RAŢIONALE ale 
acestui PERICOL… numai IGNORANŢII nu vor pricepe 
şi vor fi surprinşi de AL DOILEA, ŞI ULTIMUL VAL AL 
ILUMINISMULUI.
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IDIOT VERSUS CETĂȚEAN

„În Atena antică, un „Idiot” era o persoană care se 
concentra pe sine însuși, doar asupra treburilor private, nu asupra 
afacerilor publice, o persoană ignorantă, lipsită de Cunoaștere și 
Înțelegere a Lumii (de la care derivă sensul modern al cuvântului, 
IDIOT). Opusul unui Idiot era un Cetățean. Toată lumea s-a 
născut în ignoranță - adică idioată. Prin Educație, un Idiot se 
transformă într-un Cetățean: ne naştem Idioți și putem deveni 
Cetățeni.

În lumea de astăzi, majoritatea oamenilor sunt Idioți 
în sensul atenian: sunt autocentraţi, apatici, dezinformați, 
neinteresați și incapabili să-și îndeplinească rolul de Cetățean.

Sarcina Meritocrației Iluministe este de a pune capăt 
Epocii Idiotului și de a o înlocui cu Epoca Participantului activ, 
angajat, informat, pozitiv în societate, adevăratul Cetățean al 
Republicii Meritocratice Iluministe.

Tu ce ești? Privește-te în oglindă. Fii cinstit. Ești un Idiot 
sau un Cetățean? În primul caz, ce ai de gând să faci în legătură 
cu aceasta? Dacă te consideri în a doua categorie, unde e dovada 
ta?”
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PRECIZARE IMPORTANTĂ

Ceea ce este scris aici este, în cea mai mare parte, preluat 
aproape ad litteram din bibliografia Iluministă (în principal 
cele 32 de cărţi din „God Series” ale lui Mike Hockney, „How 
to become God – The Illuminati Secret Religion” şi alte cărţi şi 
materiale cu aceeaşi provenienţă) ce este indicată în finalul acestei 
a treia cărţi a Mişcării Dacia. Bibliografia Illuminati se extinde 
mai rapid decât putem citi noi şi au apărut deja sau sunt în curs 
de apariţie noi cărţi, ceea ce este desigur un Semnal important că 
„ceva de mare amploare se pregăteşte”.

Contribuţia autorilor prezentei cărţi se rezumă la 
elucidarea formulărilor ambigui şi la reconstruirea frazelor pe 
calapodul limbii române, cu scopul de a le face inteligibile. De 
asemenea, am intervenit, nu de puţine ori, pentru a sintetiza şi 
a completa cadrul textului original cu consideraţii personale şi 
trimiteri la Principiile Iluministe ale Mişcării Dacia.

În ceea ce priveşte chestiunea Proprietăţii Intelectuale, 
nu s-ar pune problema să cerem „aprobarea” autorilor pentru 
lucrarea noastră, deoarece, pe de o parte, sunt total necunoscuţi 
publicului, ca membrii ai unei Societăţi Secrete ce sunt, iar pe 
de alta, deoarece aceştia şi-au manifestat „în clar” intenţia de 
a divulga Cunoaşterea lor întregii Omeniri, acum că ne paşte 
EXTINCŢIA în cazul că nu se schimbă radical Paradigma Socio-
Economică. Illuminati sunt fără îndoială, după cum au specificat 
în diverse materiale, adepţi ai conceptului FREE SOURCE pentru 
materialele lor.

În cele din urmă, nu e lipsit de relevanţă faptul că acţiunea 
noastră nu are SCOP DE LUCRU, neavând noi niciun câştig 
material sau de altă natură de pe urma lucrării.

 Cu toate astea, am procedat la trimiterea unei scrisori 
recomandate (nr. înreg. RA830170535IT) către Mike Hockney 
la singura adresă găsită cu „Whois” (bineînţeles fictivă) cu 
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următorul conţinut:

„Dear Mike Hockney,

I am the founder of the „Dacia Movement” and one of 
the authors of the two books:

„Ω NOUĂ LUME - OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU 
TOȚI COPIII”

„Ω NEW WORLD - EQUAL OPPORTUNITIES FOR 
ALL CHILDREN”

and
„Republica Obştească Dacia (R.O.D.) - Ghid de 

Meritocraţie Iluministă Practică”
„The Dacia People’s Republic (R.O.D.) - Guide to 

Practical Enlightenment Meritocracy”

These books have been printed and distributed free of 
charge, as we are consistent in denying ownership, including 
intellectual property.

I’m sure you’re animated by the same principle.
This books can be also read and downloaded for free at:

https://www.academia.edu/29966650/%CE%A9_
NOUA_LUME.pdf

and
https://www.academia.edu/35165084/Republica_

Ob%C5%9Fteasc%C4%83_Dacia_R.O.D._-_Ghid_de_
Meritocra%C5%A3ie_Iluminist%C4%83

In these books, important pieces of „The Illuminati’s 
Secret Religion” and „God Series” have already been translated 
in accordance with current rules. The third book is in the working 
phase and will mainly include free romanian translations from 
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these sources, which will support more substantially the ones 
written in the first two books. My intention for me and the few of 
my entourage is to continue on this path.

This letter requires permission for intensive use of 
materials from your books.

I specify that we share the spirit of these materials written 
by you and the friends of your entourage.

If I do not get any answer, I’ll consider we are authorised 
to use your works, according to the „Silenzio - Assenso” principle.

Feel free to contact me eventually at gioteava@hotmail.
it .

With great esteem,
Ţeavă Gheorghe Geovani

to: Mike Hockney
10-16 Tiller road
       Docklands
        London
        E14 8PX
        United Kingdom”

 După aproape două luni de la trimitere, scrisoarea mi-a 
fost returnată cu mențiunea „addressee gone away” (cod Royal 
Mail P3960/97/302543), deci vom proceda conform celor scrise 
(Silenzio-Assenso).

Celor interesaţi şi cunoscători ai limbii engleze le 
recomandăm călduros citirea „originalelor” pentru o mai 
completă informare.

Acolo unde vor apărea în carte citate din alte surse, se vor 
specifica pe loc.

În contextul aversiunii Mişcării Dacia pentru Proprietatea 
Intelectuală şi fiind siguri că nu vom fi trimişi în judecată de 
Illuminati, vom continua pe această stradă, deoarece nu ne 
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simţim în măsură de a scrie mai bine şi mai comprehensibil 
decât ei. Textele originale au fost uneori sintetizate, selecţionate, 
traduse liber, completate, pentru a simplifica înţelegerea pentru 
cât mai multe persoane. Tot ce va fi scris, odată înţeles, se va 
demonstra a fi Fundamentul Raţional al Principiilor Iluministe 
(şi) ale Mişcării Dacia, ce stau la baza Noii Paradigme Socio-
Economice pe care o proiectăm.

Sperăm să prezentăm cât mai simplu dar şi exhaustiv, 
noţiuni de Psihologie, Filosofie, Sociologie, Religie, Matematică, 
Ştiinţe, Medicină, Economie, Politică, Istorie, inaccesibile până 
în prezent în arealul nostru, realizând astfel modestul nostru „Joc 
cu Mărgele de Sticlă” (referire la „The Glass Bead Game”  by 
Hermann Hesse).

Este vorba de un mare efort pentru noi la Mişcarea Dacia, 
dar şi pentru aderenţii interesaţi de Devenire / Becoming. Sperăm 
să vă Iluminăm, cel puţin în măsura în care am fost Iluminaţi şi 
noi. Apoi, desigur vor apare şi alţii mai capabili decât noi, care să 
ducă mai departe ceea ce noi am început.
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CAPITOLUL 0 - ILLUMINATI

ADEVĂRATA ISTORIE A ILLUMINATI

„Originile Illuminati se întind până în preistorie, dar ca 
organizare formală, Iluminații au început cu Şcoala Misterică a 
lui Pitagora în colonia greacă Croton din sudul Italiei. Iluminații 
au prosperat pentru un timp înainte de a fi atacați cu sălbăticie de 
dușmani care invidiau Cunoștințele lor secrete. Majoritatea au fost 
uciși, inclusiv Pitagora însuși. Supraviețuitorii au scăpat fugind 
în Grecia și au creat o nouă școală. Pentru siguranță, Iluminații 
au continuat să se mute, relocându-se la fiecare zece ani în diverse 
orașe-state grecești și în coloniile lor, apoi în țările cucerite de 
Alexandru cel Mare, inclusiv Siria, Egipt, Babilonia, Persia și 
India de Nord. Când Roma a înflorit, Iluminații și-au făcut baza 
acolo și în provinciile Imperiului.

În jurul anului 200 CE, Illuminati s-au stabilit în centrul 
intelectual al lumii: Alexandria în Egipt. Au rămas acolo până 
la execuția brutală a Marei Maestre Hypatia în anul 415 CE, de 
mâinile creștinilor.

Ca și în vremea lui Pitagora, Marea Maestră nu a fost 
singura Illuminatus care a pierit asasinată: creștinii au sacrificat 
sute - multe dintre mințile minunate ale lumii antice - și majoritatea 
scrierilor lor prețioase au fost distruse odată cu ei.

Imperiul Roman se prăbușește. Alaric în 410 CE jefuieşte 
Roma însăși. Barbarii și extremiștii creștini erau peste tot.

Iluminații au decis să meargă într-o țară îndepărtată și bine 
protejată de la marginea Imperiului pe care o vizitaseră în cele 
mai vechi timpuri și unde avuseseră baza înainte de a se muta în 
Alexandria. E vorba de insula Britanică.

Iluminații au rămas în Marea Britanie în următoarele 
câteva sute de ani.
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Camelot a devenit simbolul unui Oraș Dumnezeiesc pe 
Pământ, orașul-stat perfect la care omenirea ar trebui să aspire.

Masa Rotundă a devenit simbolul afirmării Meritocrației 
asupra Privilegiului.

Arthur a devenit simbolul conducătorilor altruişti dedicați 
scopurilor superioare, mai degrabă decât lăcomiei și interesului 
propriu.

Acum aţi văzut parcursul care duce de la Pitagora din 
Samos, la Roma, la Alexandria şi până la Britania Arthuriană.”

ILUMINAREA

„Esența Iluminării, religia secretă a Iluminaților, constă 
în faptul că este posibil pentru orice om care există să devină 
literalmente Dumnezeu. Prin urmare, Illuminati se opun în 
totalitate oricărei religii care caută să înstrăineze umanitatea de 
Dumnezeu și să creeze o relație stăpân-sclav în care omenirea să 
fie înrobită, îngenuncheată, să se închine unui Dumnezeu Tiranic 
sclav-stăpân, care trebuie să fie ascultat indiferent de ce spune, 
chiar dacă le cere oamenilor să comită fapte groaznice și rele. Cel 
mai depravat și imoral „Dumnezeu” căruia umanitatea i-a fost 
supusă este Dumnezeul lui Abraham (Avraam), divinitate la care 
se închină miliarde de creștini, musulmani și evrei. Evenimentul 
definitoriu din viața lui Abraham, care este sărbătorit de toți 
abrahamiștii, este că Dumnezeu i-a poruncit să-l ucidă pe fiul său 
și el, în mod voit, a fost de acord. Acest consimțământ pentru crimă 
este, în mod pervers și criminal, considerat ca fiind ceva genial și 
minunat de către abrahamiști când, de fapt, ar trebui să fie definit 
ca imoralitatea și răul final. Dacă uciderea băiatului tău nevinovat 
este lucru „bun”, atunci ce constituie pe Pământ un lucru „rău”? 
Dacă abrahamiștii nu ezită să-și omoare copiii, cu siguranță nu 
vor ezita să ții omoare pe ai tăi - așa cum în istorie este oribil 
demonstrat.
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Este oarecum o imposibilitate morală întrucât respinge 
toate codurile morale imaginabile. Orice persoană care nu vede 
aceste lucruri este nebună și malefică, prin urmare, aproximativ 
trei miliarde și jumătate de Abrahamiști ar trebui clasificați ca 
niște nebuni malefici.

Versiunea islamică a sacrificiului lui Abraham este chiar 
mai oribilă decât povestea evreiască. Allah îi ordonă lui Abraham 
să își omoare fiul, Ismael, în timp ce „Shaitan” (Sarai) îl imploră 
pe Abraham să îi cruțe viața băiatului. De trei ori Abraham 
o gonește pe „Shaitan” cu pietre și într-un final ajunge să-și 
înjunghie fiul cu un pumnal. Asta este tot ce trebuie să știți despre 
moralitatea islamică – musulmanii sprijină omorul și îi resping pe 
aceeia care pledează pentru viață (și îi numesc „Satana”). Mama 
lui Ismael, Agar, a fost prezentă la pregătirea lui Abraham pentru 
omorârea fiului său și nu a ridicat nici măcar un deget să intervină. 
Această poveste jignitoare despre ura ucigătoare a unor părinți 
asupra fiului lor este comemorată în fiecare an de către milioane 
de musulmani la pelerinajul Hajj de la Mecca, locul de naștere a 
lui Mahomed (Mohammed). Eforturile eroice ale lui Sarai de a 
salva viața băiatului sunt luate în râs la ceremonia de aruncare de 
pietre în „Diavol”. Dar cine este ADEVĂRATUL diavol? Cine 
se comportă cu adevărat imoral – cel care ordonă o crimă sau cel 
care imploră să se salveze o viață. Cum poate exista o dezbatere 
morală dacă răspunsul este atât de simplu – musulmanii venerează 
un criminal, nu Dumnezeul dătător de viață. Ei resping în mod 
explicit acest Dumnezeu aruncând cu pietre în el. Un musulman 
ne-a scris să ne spună că Allah este „cel mai mare conspirator”. 
Suntem siguri că este. El, prin urmare, nu este Dumnezeu. De 
ce ar complota Dumnezeu? Nu este el atotputernic? Ce, cine și 
împotriva cui ar complota? Conspiră împotriva tuturor acelor copii 
inocenți? Teroriștii din 11 septembrie erau musulmani perfecți, 
urmând exact porunca lui Allah – Zeul care ordonă ca inocenții 
să fie masacrați. Dacă islamismul interzicea omorârea inocenților, 
nimeni nu ar considera tragedia de pe 11 septembrie un act islamic. 
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Dar islamul promovează omorârea inocenților. Este interesul lui 
Hajj. Abraham este numit „primul musulman”. Islamul este fondat 
pe baza uciderii oricui în numele lui Alah. Chiar și propriul tău 
copil.

Nu ar trebui ca Povestea lui Abraham să fie opusul celei 
care ni se spune? O voce malefică îi spune lui Abraham să își 
omoare fiul și îl amenință cu sancțiuni teribile dacă îl refuză, și 
o voce bună îl imploră să nu o facă. De trei ori vocea malefică 
îl îndeamnă la crimă și de trei ori Abraham respinge comanda 
rea, împotriva consecințelor teribile pe care le-ar putea suferi. 
Apoi vocea bună îl declară pe Abraham magnific și nobil pentru 
rezistența lui împotriva răului și susține că el ar trebui evidențiat 
de restul omenirii. Nu are această variantă sens? Cealaltă versiune, 
actuala, este dementă, dacă nu cumva îl venerezi pe Diavol!

Evenimentul rău famat, incluzând amenințările și crima 
adevărată, prilejuit de publicarea romanului lui Solomon Rushdie 
– „The Satanic Verses” merge până în inima religiei islamice. 
Cartea lui Rushdie se referă la un eveniment arhidisputat unde, 
conform cu unii oameni de știință, Mahomed și-a dat seama că 
Satana a apărut în fața lui ca Îngerul Gabriel și i-a dat versete 
false, care au fost inițial incluse în Coran, iar pe urmă înlăturate 
(deoarece erau mai tolerante față de păgânism). Bineînțeles, 
următoarea întrebare este dacă, de fapt, întregul Coran a fost 
dictat de Satana, numindu-se pe el Îngerul Domnului. Însuși 
Mahomed se temea că un demon i-ar fi vorbit în prima noapte de 
„revelație” și că soția acestuia l-a asigurat contrariul. Însă, cum 
ar putea un profet al Domnului să fie nesigur dacă i s-a adresat 
în fața lui un înger sau un demon? Este imposibil. Cum ar putea 
un om „sfânt” să se chinuie să diferențieze binele de rău? A fost 
soția sa adevărata fondatoare a islamului? Dar, cum ar putea ea să 
îl asigure pe Mahomed, dat fiind faptul că ea nu avea nici o idee 
ce s-a întâmplat între Mahomed și „înger” deoarece nu s-a aflat 
acolo și nu a experimentat acest lucru? Femeile, în islam, sunt 
în orice caz considerate de neîncredere. Dumnezeul Adevărat ar 
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crea vreodată o religie numită „supunere” – sau un Diavol tiranic 
ar stabili o așa religie stăpân-sclav care cere ca ființele umane să 
îngenuncheze în fața lui? Răspunsul vine de la sine.

Abrahamiștii spun că „Dumnezeu” îl testa pe Abraham. 
Deci, ce a fost testul - să asculte de cea mai monstruoasă comandă 
fără reținere? Ce fel de test este ăsta? De fapt, era Diavolul care îl 
testa pe Abraham, iar testul era să vadă dacă era pregătit să facă 
un ultim act rău, de obediență și ordine, fără a se gândi măcar 
un moment – exact ca naziștii care au fost persecutați la judecata 
Nuremberg pentru „doar ascultarea ordinelor” mai mult decât 
acceptarea responsabilității morale pentru acțiunile lor. A arătat 
Abraham vreo considerație pentru fiul său? Și-a asumat vreo 
responsabilitate morală? Oare a crezut cu adevărat că omorârea 
unui copil inocent a fost un lucru „bun”? Sau nu s-a gândit deloc 
și s-a subordonat ca o mașină programată, nu asta este o cerință 
pentru Abrahamiști – să nu se gândească niciodată și să fie conduși 
ca o mașinărie supusă? Uitați-vă la musulmani – pot fi considerați 
umani, sau sunt doar niște mașini „Coranice”? Evreii respectă 
peste 600 de porunci – de ce? Disprețuiesc libertatea chiar atât de 
mult? Iar la creștini, ei chiar sunt atât de iraționali încât cred că 
Creatorul Universului a fost născut într-o iesle de către o „virgină” 
evreică de 14 ani.

Însoțitoarea sacrificiului lui Abraham este povestea 
fiicei lui Jefta. În această istorisire un evreu și-a ars pe rug fiica, 
adolescentă, fiind și virgină, pentru a-și îndeplini jurământul către 
Jehova. Acesta nici nu a încercat să-l oprească. De ce nu? Pentru că 
Jehova este Zeul Omorârii Inocenților, Regele Herod al zeităților. 
Abrahamiștii spun că liberul arbitru este cauza existenței răului. Ei 
spun că umanitatea nu ar fi trebuit să mănânce niciodată din pomul 
cunoașterii binelui și răului și să învețe să recunoască binele de 
rău. Ei ar fi trebuit să rămână obedienți în fața lui Dumnezeu și, ca 
Abraham și Jefta, să își omoare proprii copii de dragul lui Jehova. 
De ce nu sunt acești doi oameni diabolici clasificați ca psihopați? 
De ce, însă, trei religii îl numesc pe Abraham – cel care omoară 
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copii – ca patriarhul și inspirația acestora? Sunt alienați mintal?
Sunt miliarde de creștini, musulmani și iudaiști – 

descendenți ai lui Abraham – care infestează și infectează lumea 
noastră, nimic altceva decât niște roboți, care îl venerează pe 
Diavol pe care îl numesc Lordul lor Satanic „Dumnezeu”. A crezut 
Abraham că a fost un „bun” intim să asculte de orice ordin dat de 
„Dumnezeu”? Se poate numi o persoană care ascultă fără a pune 
la îndoială ordinele cu adevărat ființă umană? În acest sens, astfel 
de oameni, chiar exercită judecată și alegere morală? Nu sunt doar 
mașini programate?

Abrahamismul este crezul credinței absolute, indiferente și 
sclavagiste față de un stăpân cu puteri infinite. Este dialectica lui 
Hegel stăpân-sclav dusă la extrem, cu „Dumnezeu” ca un stăpân 
etern și umanitatea permanent îngenunchiată, cu ochii în pământ, 
strigând Allahu Akbar pentru a-și demonstra loialitatea și evlavia, 
și astfel evitând pedeapsa infinită în Iad. Ei sunt conduși de teroarea 
că Dumnezeu îi va pedepsi dacă nu îi ascultă ordinele. Acestea 
pot fi în același timp infinite ca dimensiune și eterne ca durată. 
Ce zeu și-ar teroriza propriile creații cu niște amenințări atât de 
monstruoase și promisiuni de suferință fără limită? Dumnezeu 
își impune voia prin Teroare? Acesta este asul lui din mânecă? O 
astfel de ființă nu este Dumnezeu, ci Diavolul.

Abrahamismul este o insultă supremă împotriva demnității 
și libertății umane. Constă într-o opoziție imortală împotriva 
Iluminării. Respinge rațiunea și învățătura în orice posibil punct 
de vedere. Nu poate exista un viitor glorios pentru oameni până 
când răul, trecutul nebun Abrahamic, este șters. Toți Abrahamiștii 
sunt dușmani ai rasei umane și credincioși Zeului Torturii, Satana.

Poate un om normal și rațional să își imagineze o religie a 
iubirii, compasiunii, bunătății, iertării și păcii ca fiind fondată pe 
imaginea unui tată stând peste fiul său gata să își înfingă pumnalul 
în el la porunca Domnului? Cât de bolnav mintal ar trebui să fii 
ca să-ți imaginezi că orice religie binevoitoare ar avea astfel de 
fundații, înconjurate de TEROARE.
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Dumnezeul lui Abraham este Zeul Terorist, de aceea atât 
de mulți credincioși sunt teroriști. „Războiul împotriva terorii” 
ar trebui să fie un război împotriva Abrahamismului, religia 
Diavolului însuși.

Abrahamismul este cea mai mare minciună și fraudă care a 
fost vreodată comisă împotriva rasei umane. Cu ajutorul unui Cal 
Troian Satana s-a autoproclamat „Dumnezeu” prin intermediul 
miliardelor de sclavi, retardați, lași, constituțional superstițioși și 
fricoși. Jumătate din populația lumii a fost controlată de mii de ani 
de către religiile Abrahamiste. Dacă aceste religii sunt o sursă de 
bunătate, de ce lumea este așa de rea? Nu este un adevăr evident 
că aceste religii sunt cauza corupției? În timp ce ei au eșuat să 
construiască o lume bună, au reușit într-un mod spectaculos să 
creeze o lume rea. Nu este rațional să abandonăm eșecul și să 
îmbrățișăm o religie care merge cu adevărat și spune adevărul? 
Uită-te la orice pictură cu Abraham ținându-și pumnalul deasupra 
inimii fiului său, gata să îl străpungă pentru a-i satisface voia lui 
Dumnezeu și consideră istoria Abrahamismului violentă. 2+2=4, 
nu? Cine nu învață istoria este condamnat să o repete. TREZEȘTE-
TE!

Noi suntem Illuminati. Noi suntem gnostici. Suntem 
Pitagoreici. Suntem artiști, matematicieni, filosofi, oameni de 
știință, iacobini și psihologi împotriva Diavolului care conduce 
lumea: „Dumnezeul” evreilor, creștinilor și musulmanilor. 
Suntem în aceeași măsură împotriva capitalismului „pieței 
libere” a masonilor zioniști (care este de fapt o operație riguroasă 
și convențională proiectată să-i îmbogățească pe bogați și să 
întărească poziția elitelor privilegiate) și căutăm să îl schimbăm 
cu capitalismul social bazat pe o distribuție a averii mult mai egală 
și oportunități egale.

Illuminati este o societate secretă antică ce caută să aducă o 
Nouă Ordine Mondială bazată pe principiul că oricine poate deveni 
Dumnezeu. Viziunea radicală Illuminati este o nouă umanitate 
care-și eliberează divinitatea lăuntrică – pentru că suntem o rasă 
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divină, nu o populație sclavagistă a unui Zeu Terorist. Primii zece 
cei mai influenți Mari Maeștri Illuminati sunt: Regele Solomon 
cel israelit, Pitagora, Heraclitus, Empedocles, Simon Magus, 
Hypatia, Leibniz, Weishaupt, Goethe și Hegel. Dacă aceste figuri 
nu reprezintă nimic pentru tine, atunci nu are sens să răsfoiești mai 
departe în lumea libertății, învățăturii și apoteozei Illuminati.

Acest website nu este destinat lașilor. Conține un volum 
enorm de conținut filosofic, psihologic, politic, istoric și religios. 
Dacă ești interesat să te îmbarci în călătoria vieții tale, atunci 
ai deschis o ușă către o casă a minunilor. Dacă, însă, ai venit în 
căutarea extratereștrilor, șopârlelor și a Illuminati conspirând 
neîndurător împotriva oamenilor obișnuiți, atunci ai ajuns la o 
destinație greșită. Makow, Icke, Jones și alții asemeni lor vor fi 
mult mai pe gustul tău.

Scopul nostru, care a fost și este același, este să distrugem 
rețeaua elitei familiilor dinastice a bogățiilor și privilegiilor la care 
ne referim ca „Vechea Ordine Mondială” care a condus lumea încă 
din geneza civilizațiilor până la maximul lor avantaj obținut în 
defavoarea extremă a restului populației.

Suntem organizație radicală și, firește, revoluționară care 
caută nimic mai puțin decât să asiste bărbații și femeile obișnuiți 
din rasa umană pentru a ajunge la următorul pas pe scara evoluției 
divine. Noi descriem acest nivel înalt ca o „Comunitate de Zei” 
sau „Societatea celor Divini”.

Este timpul să terminăm cu falșii profeți, zeii falși și idolii 
țipători pe care îi numim „celebrități”. Suntem sătui de bancheri și 
negustori, avocați și contabili, politicieni și consilierii lor speciali, 
grupuri de interese și doctori, agenți și portari, directori executivi 
și președinți, agenți de publicitate și marketing. Suntem sătui de 
aceleași fețe ale „oamenilor de vârf” și tacticile și mișmașurile lor 
neobosite pentru a-și menține averea pe spatele oamenilor. Suntem 
sătui de „LiberProstia și Idiocrația” (Freedumb and Dumbocracy) 
ce îi îndeamnă pe oameni să îi voteze pe bogătași și pe cei care 
tind la bogăție, și suntem sătui de religiile Abrahamiste care țin 
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îngenunchiați miliarde de oameni, ca niște sclavi pentru un Zeu 
mascat, tiran.

Știi că umanitatea poate mult mai mult de atât. Oare nu 
este timpul să aducem adevărata schimbare? Nu este timpul să ne 
căpătăm moștenirea divină?

Noi suntem Illuminati. Mesagerii Dumnezeului Adevărat. 
Misiunea noastră sacră este să aducem lumea într-o uniune 
completă cu Dumnezeul Adevărat până în punctul în care nu mai 
există nici o diferență între rasa umană și esența divină. Suntem 
capabili să vă arătăm că acest lucru poate fi realizat prin teoriile 
speciale și generale ale relativității lui Einstein, prin mecanica 
cuantică și cosmologia hex-dimensională și Monadologia lui 
Leibniz. Este timpul ca lumea să își deschidă ochii și să vadă 
lumina divină pentru prima dată. Religia noastră se numește 
Illuminati. Noi lucrăm din umbră pentru a aduce lumina lui 
Abraxas, Dumnezeul Adevărat, în lumea sa ignorantă; să aducă 
Illumination – Iluminarea – tuturor.

Adam Weishaupt, cel mai controversat Mare Maestru 
Illuminati, este de obicei privit ca un monstru încercând să creeze 
o sinistră Nouă Ordine Mondială. Weishaupt într-adevăr și-a dorit 
să distrugă religia convențională și toate guvernele tiranice. El 
a vrut, firește, să creeze o Nouă Ordine Mondială, una care ar 
elibera umanitatea de stăpânirea Vechii Ordini Mondiale care a 
stăpânit Satanic Pământul din leagănul civilizației și continuă să îl 
stăpânească și astăzi. Misiunea lui Weishaupt nu s-a terminat încă. 
Noua Ordine Mondială nu a fost încă construită. Lumea nu este 
încă Iluminată. Pentru toți cei dintre voi care își doresc să termine 
această stăpânire coruptă a elitelor bogate asemenea celor de pe 
Wall Sreet și dinastiile dăunătoare ca Familia Roială a Regatului 
Unit sau bancherii Rothschild, ce ești tu dispus să faci ca să asiști 
la strădania noastră ca să schimbăm această lume ignorantă? Este 
timpul să dispersăm întunericul. Este timpul pentru Iluminare. 
Este timpul să mergem într-o nouă urmărire a Sfântului Graal.

„Poveștile despre Graal au fost de o mare importanță 
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pentru mine de când le-am citit, la vârsta de cincisprezece ani, 
pentru prima oară. Am avut o vagă bănuială că un mare secret 
stătea în spatele acelor povești.” Carl Gustav Jung

Un loc din Anglia care a fost folosit pentru întâlniri 
Illuminati.

Acest website constituie un „experiment” fără precedent, 
cu unul dintre principalele țeluri fiind să clarifice informația 
absurdă greșită și dezinformarea care apare în cantități enorme pe 
Internet în ce privește Illuminati, făcând-o cea mai controversată 
organizație de pe Pământ. Illuminati este o societate secretă 
antică, în cadrul căreia se regăsesc aproximativ 6.000 de suflete 
din toată lumea. Ordinul Illuminati oferă 10 (zece) grade, dintre 
care 7 (șapte) sunt grade obișnuite, iar celelalte 3 (trei) sunt 
„tainice”. Consiliul de conducere cuprinde 12 (doisprezece) cei 
mai vârstnici membri Illuminati (cei care au gradul 10 (zece) și 
și-au însușit toate misterele). Marele Maestru este ales de către 
Consiliu și rămâne în post până la moartea acestuia.

Acest website intenționează să aprovizioneze părțile 
interesate cu informația și antrenamentul echivalentului unui 
Illuminati de gradul 6 (șase).

Acest site este una din inițiativele conduse de celulele de 
comunicație administrate de 3 (trei) adepți de gradul 7 (șapte) al 
Ordinului Illuminati.

Pentru acei dintre voi care își doresc să se implice în crearea 
unei noi societăți bazate pe inventivitatea, talentul și puterea 
oamenilor, vă recomandăm să intrați în Mișcare. Unde este? Este 
unde ești tu. Aceștia sunt zorii hiperrealității.

Alătură-te rezistenței contra Elitei Puterii! Construiește o 
Nouă Ordine Mondială în numele oamenilor! Contribuie la crearea 
unei noi societăți!

„Regimul Antic este un ordin Satanic. Misiunea nobilă 
și istorică Illuminati este să elibereze sufletul superior al omului 
și prin distrugerea Archonilor – regii lumii – care urmează voia 
Satanei și rețin specia umană în sclavie. Corupția lor a atins 
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apogeul în Franța. Tirania lor diabolică e gata să fie distrusă. Tot 
ce trebuie, e o scânteie. Noi suntem scânteia.” Adam Weishaupt - 
Mare Maestru Illuminati, 1789

(preluat de pe site-ul www.armageddonconspiracy.co.uk)

ILLUMINATI

„Un membru senior Illuminati rupe tăcerea pentru întâia 
oară (Interviu).

Î: Poți să ne spui ce poziție ocupi în Illuminati?
R: Fac parte din Consiliul celor 12. Aici sunt 5 americani, 

5 vest-europeni, un rus și un indian. Avem membri în fiecare țară 
din lume, dar suntem mai puțin de 6.000 în total.

Oamenii spun că Illuminati sunt extrem de bogați. Este 
adevărat?

Este adevărat că cei 12 membri din consiliu sunt înstăriți, 
dar banii, pentru noi, sunt doar fondurile necesare misiunii 
noastre, nimic mai mult. Noi nu ne închinăm lui Mammon, așa 
cum v-ar face admiratorii noștri să credeți. [De fapt, ce poate fi 
numită „bogăție” în Illuminati este sub formă de avere neprețuită, 
nu bani lichizi. Unii dintre membrii Illuminati au adunat bogății 
considerabile, puțini sunt înstăriți.]

Intenționați să creați o Nouă Ordine Mondială?
Răspunsul sincer este da, dar nu în modul în care rivalii 

noștri sugerează. Noi suntem eliberatori.
Și eliberați ce?
Rasa umană. Aceasta este misiunea noastră. Să eliberăm 

omenirea de ... scuze. Trebuie să mă opresc aici.
Scuză-mă! De ce trebuie să te oprești aici?
Eram în pericol de a spune prea multe. Îmi este teamă că 

nu pot vorbi deschis, având în vedere natura acestui secret ocrotit 
de Illuminati și de puterea dușmanilor noștri.
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Dușmanii voștri reprezintă oameni ca David Icke? El 
vă expune conspirația?

Noi suntem conspiratori, da, dar conspirația noastră este 
întru totul binevoitoare. David Icke nu este un dușman Illuminati. 
El spune multe lucruri cu care suntem de acord. Problema lui este 
că nu a identificat încă adevăratul inamic. Dușmanul lui este același 
ca al nostru, dar el nu le înțelege adevărata lor natură și scop. 
Teoria lui despre șopârle este, bineînțeles, absurdă și compromite 
toate lucrurile fine pe care le spune. Este un mare ghinion că un 
om deștept se joacă în mâinile inamicului nostru comun prin 
prezentarea unor teorii incredibile pe care nici o persoană rațională 
nu le-ar putea lua în serios.

Ce vrei să spui prin „inamic comun”?
Icke face multe observații perceptive, dar îi numește în 

mod eronat inamici pe Illuminati și Noua Ordine Mondială și așa 
mai departe. De fapt, dușmanul este Vechea Ordine Mondială – 
oamenii care au fost la conducere încă de la început. Ei nu au 
nevoie să schimbe nimic deoarece lumea deja dansează pe ritmul 
lor. Dinastiile lor tiranice au jucat pe scena lumii de milenii. 
Ultimul lucru pe care îl vor este o nouă lume. Icke este corect când 
spune că familiile roiale, președinții, prim-miniștrii, bancherii, 
directorii media, oamenii de afaceri de top ș.a.m.d. sunt inamici. 
El greșește când îi numește Illuminati. Noi suntem chiar oamenii 
care pornesc războiul feroce împotriva inamicului, încercând să-i 
oprim din sugrumarea rasei umane. Noi suntem singura și ultima 
speranță pentru umanitate. Oricine care este împotriva unei Noi 
Ordini Mondiale este eronat – înghițind minciunile dușmanului – 
sau este activ în serviciul puterii: Vechea Ordine Mondială.

De ce te-ai hotărât să vorbești acum? Și de ce ai ales să 
vorbești cu mine?

Te-am ales pe tine pentru reputația ta de a fi imparțial, de a 
avea reportaje corecte și pentru protejarea surselor. Este adevărat 
că suntem o organizație foarte secretoasă, dar oamenii nu ne înțeleg 
misteriozitatea. Există cei care sunt secretoși pentru că fac parte 
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dintr-o conspirație care îi controlează, manipulează și subjugă pe 
alți oameni. Și există aceia care sunt misterioși deoarece își doresc 
să se ascundă pentru a ne menține discreția. Inamicul nostru este 
foarte puternic și este mereu în căutarea noastră. Acest inamic a 
promovat mitul cum că noi am conduce Lumea. Nimic nu putea fi 
mai departe de adevăr. Noi stăm în umbră. Mereu am stat. Rupem 
tăcerea pentru că de câteva ori, când judecăm că timpul este 
potrivit, încercăm să ne transmitem ideile noastre codat pentru 
aceia care au urechi să asculte. Am încercat mereu să îi recrutăm 
pe aceia care încă sunt liberi. Numărul lor scade mereu.

Ce vrei să spui prin „aceia care încă sunt liberi”?
Scuze! Nu pot dezvolta acest subiect. Pot să-ți spun doar 

că am încercat în trecut de două ori să arătăm o licărire codată 
despre natura marelui nostru secret. Ai auzit probabil de cel mai 
misterios manuscris din lume – manuscrisul Voinich. Nimeni nu a 
fost în stare să îl decodeze. Oamenii care l-au scris au fost membri 
Illuminati și au fost capturați și omorâți înainte să dea cheia 
decodării lui. Legendele Arthuriene au fost cealaltă încercare 
principală de a intra în conștiința populară și să ne arătăm adevăratul 
scop. Într-o oarecare măsură au reușit, dar inamicii au reușit să dea 
versiuni alternative ale legendei creând astfel confuzie. Deci acum 
încercăm iarăși.

În ce fel?
Legendele Arthuriene sunt povești fictive care fac aluzie 

la secretul pe care încercăm să îl protejăm ... Sfântul Graal, dacă 
vrei. Preferăm aceste ficțiuni deoarece ne permit să ne ascundem 
adevărul în fața dușmanului. Ei nu sunt capabili să facă diferența 
dintre ce e real și ce este ficțiune. Dar aceia care au urechi pentru 
a ne auzi mesajul – vor auzi adevărul.

Deci, ați creat noi „legende” codate?
Într-un fel. Am angajat un scriitor-fantomă de succes să 

creeze patru „romane” codate pentru a ne schița scopul. Autorul în 
cauză a fost răsplătit regește și a jurat să păstreze tăcerea. Dar …

Îmi cer scuze pentru o pauză atât de lungă. Pot să îți spun 
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că el nu va scrie a patra și ultima carte. Nu îmi este permis să 
îți spun mai mult de atât. Căutăm un nou scriitor-fantomă să ne 
termine cererea.

Dușmanii voștri l-au găsit pe scriitor? L-au rănit? Sau 
poate l-au recrutat?

Nu pot să comentez.
Cele trei romane complete îi sunt atribuite lui „Mike 

Hockney”. Este un pseudonim?
Da.
Pe alte pagini a acestui website se găsesc videoclipuri 

având voci ale unor anumite persoane. Sunt membri 
Illuminati?

Nu, cu siguranță nu. Ei lucrează pentru o agenție progresivă, 
neconvențională de publicitate pe care Illuminati a folosit-o în 
diferite ocazii. Instruirea lor a fost de a ne promova romanele 
într-un mod neamenințător, aproape amuzant. Credem că au făcut 
o treabă destul de bună. [Aceste videoclipuri au fost înlăturate, 
site-ul este acum menținut de 3 membri de grad șapte Illuminati. 
Site-urile descrise în videoclipuri au o mare semnificație pentru 
Illuminati.]

Aceste 3 romane ne arată parțial un mare secret?
Da. Lasă-mă să fiu foarte clar. Cele trei romane se 

numesc „The Millionaire’s Death Club”, „Prohibition A” și „The 
Armageddon Conspiracy”. Cel de-al patrulea roman (ce se va 
numi „The Soul Camera”) va completa revelația întregului secret. 
Dar doar pentru cei care au ochi să vadă, bineînțeles.

Am citit toate cele trei romane. Nu am văzut nici o 
conexiune între ele.

Atunci nu ai văzut! Misiunea nu este una simplă. Trebuie 
să fii iluminat pentru a ne pricepe secretul.

„The Armageddon Conspiracy”, în particular, părea să 
indice ceva cu adevărat extraordinar.

Scriitorul a mers prea departe în acest roman. El nu 
ne-a ascultat cererea și a adăugat elemente pe care noi nu le-am 



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 29

intenționat niciodată. Dar, trebuie să mărturisesc, poate ne-a făcut 
un mare serviciu. Această carte este cea care se apropie cel mai 
mult de a desluși precis secretul nostru.

De ce nu ne puteți spune odată secretul vostru? De ce 
așa de mult mister și învăluire?

Dacă ai ști care este secretul, ai înțelege perfect. Dacă acest 
secret s-ar dezvălui întregii lumi la un moment dat, s-ar produce 
un cataclism neimaginabil. Lucrul pe care încercăm să îl protejăm 
cel mai mult ar fi distrus. Tot ce am lucrat pe parcursul mai multor 
milenii s-ar pierde.

Sună ca un secret incredibil.
Ar fi fost mai bine pentru mine dacă nu aș fi știut despre 

acest secret. Întreaga mea viață orbitează în jurul acestuia. Trebuie 
să trăiesc o viață constrânsă, plină de frică, din cauza lui. Toți din 
Illuminati trebuie să trăiască în acest mod. Unele secrete sunt mari 
responsabilități. Acesta este cea mai mare responsabilitate dintre 
toate.

Nu știu ce să fac cu tot ce mi-ai zis. Trebuie să recunoști 
că sună bizar.

Nu te pot ajuta. Mi-aș fi dorit ca secretul să nu fie adevărat. 
Nu l-aș crede nici eu dacă nu aș fi văzut dovezi.

De ce nu dezvăluiți dovezile? Atunci toți ne-am 
convinge.

Dovezile dezvăluie instantaneu secretul. Prin urmare nu 
pot dezvălui dovezile. Doar membrii noi Illuminati pot vedea 
dovezile.

O persoană ca mine poate intra în Illuminati?
Orice persoană adecvată poate intra. Dar pentru a 

demonstra că ești adecvat implică un proces lung și greu. Trebuie 
să ne asigurăm că dușmanul nu se infiltrează. Ar fi o catastrofă 
pentru rasa umană dacă dușmanul ne-ar descoperi secretul.

Sunt intrigat. Dar nu sunt sigur că mi-aș dori să merg 
prin acest proces.

Înțeleg.
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Vei face anunțuri viitoare?
Nu în viitorul apropiat.
Îți mulțumesc că ai vorbit cu mine!
Eu îți mulțumesc!”

Sursa: „Cum să devii Dumnezeu - Religia secretă a 
Illuminati” - by ILLUMINATI, preluat de pe site-ul www.
armageddonconspiracy.co.uk

PITAGORA – TETRACTYS

 Pitagora a fost Primul Mare Maestru Illuminati.

„Jur pe cine a găsit Tetractys-ul, de unde izvorăște toată 
înțelepciunea noastră și care conține fântâna, cauza și rădăcina 
naturii perene” – Pythagoreans

Tetraktys-ul lui Pitagora („Mystic Tetrad”; „Mystic 
Decad”) cuprinde zece puncte aranjate în patru rânduri pentru a 
forma un triunghi echilateral. Acesta a fost cel mai sacru simbol al 
Pitagoreenilor, pe care au depus jurământul lor suprem.
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„Cele patru rânduri [din Tetraktys] simbolizează Armonia 
Sferelor și Cosmosului ca fiind:

(1) Unitate (Monada).
(2) Putere (Dyada)
(3) Armonie (Triada).
(4) Kosmos (Tetrada).

Cele patru rânduri ajung sumate până la zece, care era o 
unitate de ordin superior (Decada).

Tetraktys simbolizează cele patru elemente – foc, aer, apă 
și pământ.

Tetraktys a reprezentat organizarea spațiu-timpului: 
primul rând a reprezentat dimensiunea zero (un punct); al doilea 
rând a reprezentat o dimensiune (o linie între două puncte); al 
treilea rând a reprezentat două dimensiuni (un plan definit printr-
un triunghi din trei puncte); al patrulea rând a reprezentat trei 
dimensiuni (un tetraedru definit de patru puncte) “ - Wikipedia

Tetraktys este un simbol matematic și metafizic ce reflectă 
esenţa principiilor lumii naturale, armonia cosmosului, ascensiunea 
divină și misterele tărâmului noumenal, transcendent, divin. Este 
Simbolul Pitagoreic pentru Matematica Ontologică și simbolul 
„God Series” a lui Mike Hockney (32 de cărţi). Theon din Smyrna 
a spus că acest simbol a fost atât de onorat de Pitagoreeni „pentru 
că pare să conțină natura tuturor lucrurilor”. Acesta reflectă toate 
fazele vieții terestre și cosmice, microcosmosul și macrocosmosul, 
pământul și cerul, moartea şi nemurirea. Cele mai de jos șapte 
numere din Tetraktys reprezintă cele șapte sfere ale universului 
fizic, vizibil, fenomenal; cele trei numere superioare, reprezintă 
universul invizibil, metafizic, noumenal. Totul e în Matematică.
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FRUMUSEȚEA ȘI SIMETRIA

„Universul este despre armonie, echilibru, simetrie și 
frumusețe. Universul întruchipează idei frumoase. Designul 
naturii este unul de simetrie matematică. Întreaga existență 
temporală se referă la ruperea și apoi la refacerea simetriei. Big 
Bang-ul este despre a face „universul urât” – ruperea simetriei 
– și Big Crunch-ul este despre a face universul frumos din nou – 
restaurarea simetriei.

Pitagora, în mod firesc, a fost primul care a afirmat că 
simetria ar trebui să fie la rădăcina lumii și că legile universului 
ar trebui să reflecte armonie perfectă, exprimată în cele din urmă 
de Muzica sublimă și divină a Sferelor. Legile Simetrice sunt Legi 
Frumoase, Legile Belagine. Legile frumoase transmit mereu o 
simetrie minunată.

Simetria este perfectă pentru prezicerea noilor legi ale 
fizicii, de aici și a numeroaselor idei referitoare la „super-simetrie”. 
Simetria ne permite să știm din ceea ce am văzut, cum trebuie să 
fie nevăzutul.

Imaginați-vă că ați putea vedea doar o jumătate din reflexia 
unei persoane într-o oglindă. Fără nici o informație suplimentară, 
ați putea proiecta ceea ce nu este expus, pur și simplu prin aplicarea 
considerentelor de simetrie. Prin Simetrie, puteți deduce părțile 
nevăzute ale universului, din cele văzute.

Simetria este mijlocul ideal pentru a explora nevăzutul, 
non-empiricul, neobservabilul, universul non-științific al 
Matematicii.”

SCIENTISMUL

„Scientismul geme acum sub greutatea tuturor afirmațiilor 
statistice false pe care se bazează, nu mai mult decât „piesele de 
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rezistență” nebunești – multiversul, visul suprem umed al celor 
afectați de boala Statisticii, a adepţilor unui Cazino Cosmic în care 
nimic nu are o Explicație, dar totul are o Probabilitate. În Realitate, 
toate aceste Probabilități sunt false și nu există Cazinouri, fiecare 
răspuns fiind sigur 100%.

Când arunci un zar, vă puteți imagina că există o șansă 
de 1 la 6 pentru orice rezultat. Acest lucru este total fals. Există 
o certitudine de 100% a unui anumit rezultat de fiecare dată când 
arunci și dacă ai avea acces la cunoașterea totală a tuturor forțelor 
care acționează asupra zarului, ai ști sigur care ar fi rezultatul. 
„Probabilitatea” se referă la ignoranța dvs. empiricistă. Nu este 
universul care nu are Cunoștere, ești tu. Este ignoranța dvs. care 
implică o analiză probabilistică. Universul nu are o astfel de 
ignoranță, de aceea niciodată nu folosește Probabilități în nici un 
caz. Probabilitățile sunt imposibile într-un univers condus de The 
Principle of Sufficient Reason – PSR, unde totul are o explicație 
exactă de ce este aşa și nu altfel.

Ceea ce oamenii de știință au făcut este să își proiecteze 
ignoranța empiricistă asupra universului, care este Rațional, 
nu Empiric, deci nu reflectă ignoranța empirică „man made”. 
Universul știe mereu ce se va întâmpla. Întotdeauna știe ce face. 
Nu există incertitudine ontologică. Nu trăim într-un cazinou 
cosmic. Dacă am fi făcut-o, nu ar exista altceva decât Haos, nu 
un Cosmos, adică un loc de Existență Ordonată și Legi Raționale.

Principiul de Incertitudine al lui Heisenberg este unul 
dintre fundamentele ideologiei statistice, aruncarea cu zaruri a 
scientismului. Acesta este Principiul cel mai prost interpretat din 
istorie. De îndată ce adăugați Singularități Monadice Zero-Infinit 
la Spațiu-Timp – un pas pe care scientismul refuză să-l facă – 
Incertitudinea dispare și este înlocuită de o Certitudine totală!

Prea mult pentru scientism. Indiferent de ceea ce predică 
scientismul, erorile sale pot fi imediat reinterpretate în termeni 
de Raționalism și Idealism, spre deosebire de Empirism și 
Materialism. Acesta din urmă susține viziunea Cazinoului 
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asupra Existenței. Primul garantează că nu trăim într-un astfel de 
univers. Trăim într-un univers guvernat de Principiul Suficientei 
Raţiuni/Motivări (PSR) unde nu există nicio Incertitudine, nicio 
Probabilitate și nimic Aleatoriu. Nimic nu se întâmplă vreodată 
din întâmplare sau accident. Totul are o explicație exactă. Acesta 
este singurul mod în care putem trăi într-un Univers Inteligibil, 
Rațional și Explicabil“

 Sursa: Castalia - Cetatea Rațiunii, cartea a 7-a din „The 
Truth Series” a lui Dr. Thomas Stark (pseudonim).

GOETHE ILLUMINATUS

„Adevărul trebuie să fie repetat în mod constant, pentru 
că Erorile se propovăduiesc tot timpul, și nu doar de câțiva, 
ci de Mulțime. În presă și enciclopedii, în școli și universități, 
pretutindeni există Eroarea, care se simte fericită și confortabilă 
în cunoașterea faptului că majoritatea are parte de ea.“ - Goethe

Războiul Adevărului implică întotdeauna o minoritate 
a Adevărului care luptă împotriva unei majorități a Minciunii. 
Adevărul este mereu depășit numeric, întotdeauna în pericol de 
a fi șters.

Aceasta este istoria Iluminaților. De aceea, luptătorii 
pentru Adevăr sunt cei mai viteji și cei mai mari războinici și eroi.

„Nimic nu este mai groaznic decât să vezi ignoranța în 
acțiune.” – Goethe

Atunci aceasta este o lume teribilă.
„Magic este de a crede în tine, iar dacă poți face asta, poți 

face ca orice să se întâmple.” – Goethe
Dacă nu crezi în tine, nu vei realiza nimic.
„Mulți oameni nu au grijă de Banii lor până nu ajung 

aproape de sfârșitul lor și alții fac același lucru, dar cu Timpul 
lor.“ - Goethe

Marea majoritate a oamenilor își irosesc astfel toată viața.



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 35

„Talentul se dezvoltă în locuri liniștite, Caracterul în 
întregul curent al vieții umane.” – Goethe

Talent și Caracter – le aveți pe amândouă? Bun venit la 
Meritocrație.

„Formarea Caracterului trebuie să fie scopul principal 
al fiecăruia.” – Goethe

Pare a fi scopul nimănui în aceste zile. Celebritatea – pentru 
că nu face nimic – este scopul tuturor.

„Cel mai greu lucru de văzut este ceea ce este în fața 
ochilor tăi.” – Goethe

Matematica este în fața ochilor tuturor, dar nimeni nu o 
vede.

„Omul Inteligent găsește aproape totul Ridicol, omul 
Sensibil cu greu vede ceva.“ - Goethe

Știința și religia organizată sunt absolut ridicole.

GOETHE: DER ÜBERMENSCH

„De îndată ce ai încredere în tine, vei ști cum să trăiești.” 
– Goethe

Numai zeii se încred în ei înşişi. Ai încredere în Rațiune și 
Logică? Dacă nu, eşti pierdut.

„A fi genial nu este o faptă grozavă dacă nu respectați 
nimic.” – Goethe

Trolls se cred geniali. Ei au zero respect pentru Cunoaștere, 
Învățare și Adevăr. Ei întotdeauna bălmăjesc despre experiențele 
lor personale. După cum a spus Kierkegaard, „Oamenii cer 
Libertatea de Exprimare ca o despăgubire pentru Libertatea de 
Gândire pe care o folosesc rar”. Trolls nu manifestă niciodată 
Libertatea de Gândire.

„Anumite defecte sunt necesare pentru existența 
individualității.” – Goethe

Toate personalitățile au defecte și totuși defectele sunt 
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sursa unicității și chiar şi a geniului.
„Caracterul se dezvoltă în fluxul vieții.” – Goethe
Viața nu este un spectacol ce trebuie contemplat pasiv. 

Renunțarea la viață – așa cum fac și budiștii – este criminală. Nu 
au caracter. Toți călugării budiști sunt oameni blânzi, identici. Par 
nişte zombi. Cum poate cineva care-şi neagă Sinele, așa cum fac 
budiștii, să aibă un Caracter și o Personalitate și să fie în vreun fel 
interesant? Caracterul este el însuși o Iluzie, conform budiștilor.

„Caracterul se formează în valurile furtunoase ale 
lumii.” – Goethe

Căutați furtuni dacă doriți să deveniţi un personaj 
extraordinar.

„Caracterul, în lucrurile majore și minore, înseamnă a 
purta înainte ceea ce simți că poți face.” – Goethe

Cei mai mulți oameni nu vor urma niciodată. Ei renunță la 
primul semn de efort și probleme.

„Pentru ca un om să obțină tot ceea ce i se cere, trebuie 
să se considere el însuși mai mare decât este.” – Goethe

Trebuie să te crezi întotdeauna Dumnezeu, dacă vrei să 
faci lucruri Dumnezeieşti.

„Trăieşte Periculos și trăieşte Drept.” – Goethe
Nietzsche a preluat această formulă pentru viața sa. Eroul 

Nietzsche se închina lui Goethe.

HYPATIA

„Din moment ce Ziua Îndrăgostiților a fost inițial o 
sărbătoare păgână, vreau să profit pentru a onora extraordinara 
filosoafă păgână, matematiciana Hypatia din Alexandria, care este 
o parte majoră a tradiției hiperiene.

Nu s-a căsătorit niciodată, în ciuda multor propuneri, 
alegând să se concentreze asupra muncii sale. Ea a devenit 
șeful filosofiei și astronomiei învățământului neoplatonic. Nu se 
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mulțumea să se limiteze la zidurile școlii, ci să se plimbe prin oraș 
și să discute despre filosofie cu oamenii răspândind Cunoștințe și 
Înțelepciune.

Hypatia a atras ura creștinilor și într-o zi a fost atacată de 
mulțime. Creștinii au umilit-o dezbrăcând-o și au târât-o pe străzi 
la „Biserica numită Cezareum”. Apoi i-au rupt carnea în timp ce 
era încă în viață cu ţigle sau cu scoici ascuțite de stridii, și apoi au 
ars rămășițele.

„Rezervați-vă dreptul de a gândi.” – Hypatia
„Viața este o evoluție, iar cu cât călătorim mai mult, 

cu atât mai mult Adevăr putem înțelege. A înțelege lucrurile 
care se află la ușa noastră, este cea mai bună pregătire pentru 
înțelegerea celor care se află dincolo de ea.” - Hypatia

„Fabulele ar trebui să fie învățate ca niște fabule, miturile 
ca mituri și minunile ca fantezii poetice. A difuza Superstițiile 
ca Adevăruri este un lucru teribil. Mintea copilului le acceptă 
și le crede și numai prin durere mare și poate tragedii, poate fi 
eliberat de ele.” - Hypatia”

 Sursa: Morgue – Hyperianism.com

 MANIFESTUL ILLUMINATI

„Ce reprezintă Iluminații? Care sunt obiectivele lor 
sociale, politice și religioase? Care sunt obstacolele care împiedică 
umanitatea să-și îndeplinească potențialul divin și să creeze o 
comunitate a zeilor?

Iluminații se aflau în fruntea primului iluminism și 
acum cer o a doua iluminare care completează misiunea și 
salvează cele nouăzeci de procente ale omenirii prinse în trecut, 
dominate de profeții morți de sute de ani care încă îi controlează 
din mormânt. Nu poate exista o lume liberă, rațională, nici o 
Societate a Divinului, până când Avraamismul – religia evreilor, 
creștinilor și musulmanilor – nu este șters. Conceptul absurd al 
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Karmei care domină gândirea religioasă și filosofia religioasă a 
Orientului trebuie, în mod similar, să fie expediat în uitare.

Cel de-al doilea element care împiedică progresul uman 
este existența unor elite privilegiate super-bogate.

Acești oameni nu sunt doar stăpâni ai acumulării bogăției, 
ci și experți în controlul gândirii tale. Dacă există un număr mic 
de hiper-bogați și un număr enorm de săraci, rezultatul „natural” 
este ca săracii să-și folosească numărul copleşitor, pentru a lua 
bogățiile elitei, cu violenţă dacă este necesar, și să şi le distribuie 
între ei. De ce nu? Deoarece elita îi supune controlului minții, 
condiționării și spălării creierului.

Elita controlează sistemul educațional, mass-media, 
discursul politic și le folosește pentru a-ți modela gândurile: 
pentru a determina cum și ce să crezi.

Având în vedere ura americanilor față de comunism, ai zice 
că americanii trebuie să fie cei mai mari experți ai lumii asupra 
operelor lui Karl Marx. La urma urmei, ar fi ridicol să urăști ceva 
despre care ești în întregime ignorant. Se pare totuși că majoritatea 
americanilor nu au citit niciodată un cuvânt despre Marx. Ei urăsc 
comunismul pentru că elitele lor capitaliste – aceia care ar pierde 
totul într-un stat comunist – i-au îndoctrinat necontenit. Același 
lucru este valabil și pentru religiile altora.

Iluminații militează pentru Educație, Cunoaștere, 
Rațiune, Libertate.

Toate pârghiile de control ale elitei – financiare, politice 
și religioase – sunt foarte bine înțelese. Acum este momentul 
ca oamenii obișnuiți să învețe secretele acestor pârghii și să se 
elibereze de controlul Power Elite.

Manifestul Illuminati este formula pentru Libertate. Nu 
este timpul pentru o Lume Eliberată, Rațională, în care toată lumea 
are Oportunităţi Egale în viață?

Al Doilea Val al Iluminismului a venit.
Este timpul să alegeți de ce parte staţi!?”
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„De fiecare dată când raţionez, sau ascult pe cineva 
care raționează despre Filosofie, simt o bucurie extraordinară, 
chiar și în afara avantajului pe care îl pot trage; în schimb, 
când trebuie să ascult alte feluri de discursuri, mai ales ale 
dumneavoastră (voi care sunteţi bogați și dedicați afacerilor), eu 
mă plictisesc și mi-e milă de voi amicii mei, deoarece vă iluzionați 
că sunteți activi, dar în realitatea nu combinaţi nimic”. (Platon, 
„Simpozion”, 173 c-d)”

Sursa: The Illuminati Series - Book 6

 ILLUMINATI PARADIGM SHIFT 
SCHIMBAREA DE PARADIGMĂ - ILLUMINATI

„Care este natura Noii Ordini Mondiale (NWO) propuse 
de Illuminati Pitagoreici, cea mai controversată societate secretă 
din lume?

Iluminații susțin înlocuirea Democrației cu Meritocrația, 
abolirea tuturor Monarhiilor, Familiilor Dinastice și a Elitei 
Privilegiate.

Cum poate sfârși în cele din urmă domnia coruptă a Vechii 
Ordini Mondiale (OWO)?

Iluminații au propus cea mai radicală și revoluționară 
politică de redistribuire a tuturor timpurilor: Impozit pe Moștenire 
100% (Folosința Viageră).

Prin această măsură unică, regula necinstită a familiilor de 
elită, cum ar fi Rothschild și Bush, ar fi terminată.

Super-Bogații sfidează legea naturală a Homeostazei– 
Echilibrului.

Bogații continuă să devină tot mai bogați, iar cei Săraci tot 
mai săraci.

Taxa de moștenire de 100% restabilește Legea Naturii; 
aduce un Echilibru Social sănătos. Împiedică formarea dinastiilor 
care subjugă lumea de secole. Oferă tuturor o șansă reală în viață.
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Lumea se va converti în cele din urmă la Meritocrație, în 
care oamenii vor munci şi vor fi recompensaţi fără excesele de azi 
(Grila de Recompensare), exclusiv pe bază de Competenţă mai 
degrabă decât pe Relaţii; unde Munca și Talentul contează infinit 
mai mult decât a avea Numele și Conexiunile juste.

Trăim într-o lume de Privilegii pe două niveluri, în care toți 
cei care nu fac parte din „cercul interior fermecat” sunt cetățeni de 
clasa a doua.

Cât vei mai tolera să fii încălecat de Elita Individualistă? 
Dacă nu vrei să fii Sclav toată viața ta, ridică-te din genunchi! 
Opuneţi-vă infractorilor privilegiați care conduc lumea! Când vor 
muri, smulgeţi-le toate bunurile și întoarceţi-le în primul rând la 
oamenii de la care au fost furate.

Este timpul pentru cea mai radicală Schimbare de 
Paradigmă.

E timpul pentru Meritocraţia Iluministă.”

 CONSERVATORII
 
 „Conservatorii sunt dușmani ai rasei umane.
 Ei sunt dușmanii Evoluției.
 Ei disprețuiesc toți oamenii inteligenți.
 Rezistă tuturor Progreselor.
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 Ei cred în zei vechi, toţi dovediţi falşi.
 Lumea nu poate reuși până nu va elimina odată pentru 
totdeauna boala Conservatorismului.
 Cine sunt susținătorii miliardarilor, ai elitelor super-bogate 
care conduc lumea? … conservatorii, desigur.
 Cine a pus retardatul Donald Trump în Casa Albă? … 
conservatorii, desigur.
 Conservatorii sunt responsabili pentru orice rău din lume. 
Ei sunt responsabili pentru antiteza patetică a conservatorului … 
liberalul. Conservatorii și liberalii sunt de fapt în aceeași tabără 
în multe cazuri, deoarece ambii sunt Libertarieni Negativi, opuși 
Libertății Pozitive a Statului.
 Suntem Radicali. Suntem Iacobini. Noi susținem 
Libertatea Pozitivă. Este sarcina exclusivă a Statului aceea 
de a-și perfecționa cetățenii, nu de a-i lăsa pradă unor Religii 
Nebunești și Capitalismului Demenţial şi Prădător.
 Iacobinii sunt chintesența Revoluției și a Evoluției.

 Dacă sunteți de acord cu Robespierre atunci sunteți unul 
dintre noi … un Iacobin.
 Iacobinii au fost unul dintre puținele grupuri din istorie care 
au fost serioase în ceea ce privește distrugerea Elitelor Bogate și 
a Religiilor Diabolice și au inaugurat o Nouă Ordine Mondială 
bazată pe Rațiune, Drepturi Egale și Oportunităţi Egale. Cel 

„Secretul Libertății constă în Educarea 
oamenilor, în timp ce Secretul Tiraniei 
este favorizarea Ignoranţei.”

Maximilien Robespierre
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care este un dușman al Iacobinismului este un dușman al poporului 
și un aliat al elitelor bogate. Toţi cei care au votat pentru Donald 
Trump sunt susținători ai elitei super-bogate și un pericol pentru 
popor. Cei de dreapta sunt trădători față de oameni. Iacobinii știau 
exact ce să facă cu acești Trădători, acești Reacționari și Contra-
Revoluționari.
 Fără Milă!
 Fără Jumătăţi de Măsură!”

 ADEVĂRUL

 „Adevărul e accesat întotdeauna de o Minoritate, iar 
Minoritatea este întotdeauna mai puternică decât Majoritatea 
pentru că minoritatea este în general formată de cei care au într-
adevăr o Opinie, în timp ce puterea unei majorități este iluzorie, 
fiind formată de mase care nu au nici o opinie – și care, prin 
urmare, în următoarea clipă (când este evident că minoritatea 
este cea mai puternică) își asumă părerea Minorităţii… apoi 
Adevărul revine din nou la o nouă Minoritate şi ciclul se reia”
 Kierkegaard

 Faci parte din Minoritatea Adevărului, sau din Majoritatea 
„Duşilor De Nas”?
 Popularitatea și Adevărul se află într-o competiție directă 
antagonistă una cu cealaltă. Dacă noi (valabil şi pentru Mişcarea 
Dacia) am fi vrut să fim populari, scriam despre Conspirații, 
Sentimente, Senzaţii, Misticism, Extratereștri, Rahaturi de New 
Age și Rahaturi cu Vrăjitorii. Singurul subiect de pe pământ despre 
care vom scrie vreodată este MATEMATICA, FILOSOFIA, 
PSIHOLOGIA, SOCIOLOGIA!
 Populația generală nu este aceea pentru care scriem. 
 „God Series” este pentru omenirea cea mai înaltă, 
Higher Humanity, pentru viitoarea „rasă a zeilor”.
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 The Flame of Enlightenment
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I m M i k e H o c k n e y /
videos/1645071925755663/
 Antidote
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I m M i k e H o c k n e y /
videos/1645076729088516/
 The Religion of The Becoming Lighth
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I m M i k e H o c k n e y /
videos/1645073209088868/
 New Science
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I m M i k e H o c k n e y /
videos/1645069889089200/

 Sursa: „GOD SERIES” – Mike Hockney

 ILUMINISM = HYPERIANISM
 MORGUE despre AVRAAMISM

 Morgue are diverse contribuţii foarte importante pe 
Youtube, pe care le recomandăm cu căldură. (Pentru cei care nu 
cred că Mişcarea Dacia NU e singură.)
 „Precizări Illuminati privind Morgue:
 Cu zece ani în urmă, înainte de prima apariție a acestui site, 
Pythagorean Illuminati (PI) a identificat Morgue ca VIPOI (o 
persoană foarte importantă de interes) și a luat legătura cu el. Au 
avut loc discuții despre adevărata natură și misiune a lui Morgue. 
Ambele părți au păstrat în secret întâlnirea. Deşi Morgue nu 
vorbește în numele PI, putem să spunem că misiunea lui Morgue 
și cea a PI sunt îngemănate. Ambii caută o Trezire Globală, o 
Nouă Ordine Mondială, înlăturarea de pe Puntea de Comandă 
a Elitei Super-Bogate, sfârșitul Religiilor Abrahamice Satanice, o 
adevărată Epocă a Rațiunii și o a doua Iluminare, și ultima (bazată 
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pe Raționalism mai degrabă decât pe Empirismul Senzorial 
și pe Matematica Ontologică Analitică, mai degrabă decât pe 
Materialismul Ştiințific Neanalitic). Ne-am angajat împreună în 
misiunea sacră de a perfecționa rasa umană și de a face din ea o 
Comunitate de Zei și Zeițe, o Societate a Divinului.
 Este timpul să vă alăturați Cauzei Sacre a Illuminismului 
și a Hyperianismului.
 Cei Iluminați sunt viitorul omenirii. Cei care îngenunchează 
și se roagă sunt Trecutul Satanic.
 Noi suntem Planul.
 Noi suntem EVOLUŢIA!

 CONSPIRAȚIA ARMAGEDDON

 „Sfârșitul Creștinismului.
 Sfârșitul Iudaismului.
 Sfârșitul Islamului.
 Sfârșitul Karmismului.
 Sfârșitul Capitalismului de Piață Liberă.
 Sfârșitul lui Mythos (o lume a poveștilor absurde).
 Sfârșitul Monarhiei.
 Sfârșitul Democrației.
 Sfârșitul Materialismului Ştiințific.
 Sfârșitul Privilegiului.
 Sfârșitul Moștenirii.
 Sfârșitul domniei celor 1%: Elita Globală.

 *****

 Este timpul pentru o nouă rasă umană, un nou mod de a 
face lucrurile.
 Este timpul pentru Hiper-Raționalism, pentru Logos, 
pentru Matematică Ontologică, pentru Egalitate de Oportunități, 
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adevărată Putere a Oamenilor, Meritocrație, Sănătate și Rațiune.
 E timpul pentru Noul Iluminism.
 E timpul pentru Noua Ordine Mondială.
 E timpul pentru HiperUmanitate.
 Este timpul pentru iluminarea globală, pentru ca oamenii 
din lume să devină Cei Strălucitori, Cei Iluminați, Îngerii Luminii 
… Iluminații!”

 https://youtu.be/F7O1z-Vw9Vc 

 MERITOCRAŢIA

 „Fie că place sau nu, următorii termeni vor deveni în 
mod inevitabil sinonimi: Illuminati, Illuminism, Meritocrație, 
The Movement, Dialectica, Republica Legilor, Contractul 
Social, Monadologia, A Doua Iluminare, Era Raţiunii, Logos, 
Matematica Ontologică. Toate merg împreună indisolubil.
 Dușmanii Meritocrației vor insista să facă legătura Taxei 
de Moştenire de 100% (baza fundamentală a unei Lumi Raționale, 
Meritocratice opuse Privilegiilor, Cronismului, Nepotismului și 
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Puterii Ereditare) fie cu fascismul, fie cu comunismul, pentru a o 
discredita. Așa funcționează lumea.
 Trebuie să fiți pregătit să apărați întreaga Agendă 
Raționalistă, sau deloc.
 Războiul este între un viitor Logos, Raţionalist, pentru 
omenire și continuitatea unei Omeniri Emoționale, Senzoriale, 
Mistice, așa cum avem în prezent.
 Meritocrația trebuie să fie o Revoluție în natura rasei 
umane, sau va fi doar o altă activitate stupidă, fără rost. Trebuie să 
fie autoarea unei viziuni radicale asupra umanității și a destinului 
ei, sau are șanse nule să reușească.
 Lumea este deja plină de sisteme puternice: Abrahamism, 
Karmism, Democrație, Monarhie și Capitalismul Pieței Libere. 
Meritocrația nu poate reuși niciodată dacă nu inspiră oamenii mai 
mult decât oricare dintre acestea, ceea ce înseamnă că trebuie să 
aspire pentru a fi o formulă cuprinzătoare pentru transformarea 
stării Omenirii. Nu poate fi doar un alt partid politic marginalizat 
și grup de presiune.
 Meritocrații trebuie să aibă o Mare Viziune. Orice altceva 
este sigur că va eșua. Nimeni nu va fi atras de Meritocrație, până ce 
nu o vor considera drept un tratament definitiv, inevitabil dialectic, 
pentru toate relele omenirii. Marxismul s-a manifestat în exact 
aceşti termeni și a devenit puternic şi influent. Dar Marxismul nu 
era decât o Antiteză Dialectică, opusă Democrației Capitaliste 
(Teza).
 Meritocrația este Sinteza Finală, Leacul atât pentru 
Comunism, cât și pentru Capitalism.
 Meritocrația este Sfârșitul Istoriei, adică etapa finală a 
politicii.
 Nu va exista nimic după Meritocrație.”
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DESPRE CRITICĂ

 „Este surprinzător câte persoane din cercurile Mișcării 
sunt incapabile de acceptarea, construirea și exprimarea Criticii. 
Acceptarea Criticii este foarte importantă – este stadiul Antitezei 
în procesul Dialectic. Fără aceasta, nu ar exista niciun progres 
real, deoarece există foarte puțini indivizi care sunt capabili să-și 
evalueze critic activitatea și ideile.
 Este clar că majoritatea oamenilor din Occident, în 
special din SUA și din Marea Britanie, sunt foarte precauți atunci 
când oferă Feedback Critic din teama de a afecta sentimentele 
oamenilor. Acest lucru creează o cultură în care să fii prietenos 
este mai important decât să fii cinstit și tu însuţi. În această cultură, 
oamenii nu sunt obișnuiți să primească critici grave și constructive; 
prin urmare ei sunt copleşiţi de ideea că prima lor încercare este 
întotdeauna suficient de bună.
 Această cultură este a Mediocrităţii: îi încurajează pe 
sofiști, pe plictisitori, pe egomaniacii senzitivi, care sunt incapabili 
de a accepta că au greșit sau că lucrarea lor nu este la fel de bună 
pe cât credeau ei. Ce este mai rău, odată ce primesc vreun cuvânt 
negativ, o iau ca pe un atac la persoană.
 Atunci ei ignoră comentariile dvs. și evită să interacționeze 
cu dvs. sau renunță complet. Acești oameni trebuie să se deschidă 
spre Critică și să învețe să Analizeze Rațional acest Feedback și 
să-l integreze în Dezvoltarea lor de sine.
 Când cineva te critică serios, ia în considerare dacă Critica 
are Bază – dacă este Rațională. Critica Emoțională este aproape 
întotdeauna subiectivă și deci nesemnificativă. Pe de altă parte, 
Critica Rațională este ca o hartă care vă poate duce la o insulă 
de comori. La evaluarea și analizarea Criticii, este important să 
luați în considerare Criticul, deoarece acesta ar putea să nu aibă 
Expertiză sau Cunoaşterea pentru a vă oferi o opinie valabilă. 
În acest caz avem de-a face, de cele mai multe ori, cu Troll-ii. 
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Așa cum unele hărți sunt mai exacte decât altele, tot aşa unele 
Feedback-uri sunt mai utile decât altele. Dacă abordezi Critica 
Rațional și nu Emoțional, nu există niciun motiv pentru care 
ar trebui să te simţi prost atunci când eşti criticat. Acceptând 
Critica atunci când e suportată de Raţiune, este cea mai bună 
cale de urmat pentru Auto-Îmbunătățire. Prin ignorarea oricăror 
observații critice, vă opriți Dezvoltarea/Becoming. Fiecare dintre 
noi percepe lumea diferit – trăim în propriile realități percepute. 
Dacă întrebați oamenii din jurul vostru și vă dau opinia lor onestă, 
aproape întotdeauna părerea lor despre tine diferă de a ta. Acesta 
este motivul pentru care Critica este atât de vitală.
 Adesea survolăm punctele noastre slabe, sau nu avem un 
standard bun de comparaţie.
 Când oamenii care vă sunt aproape vă dau Feedback-ul 
cinstit, vă ajută să vă construiți o imagine mai bună a situației în 
care sunteți în raport cu ceilalți. Critica este ca o reflecție imaterială 
într-o oglindă pe care nu o veți putea vedea fără ajutorul cuiva. 
Aceasta este o informație prețioasă și, dacă este folosită în mod 
corespunzător, vă poate ajuta să vă transformați din metalul de 
bază în aur.”

 STATUL RĂU ŞI STATUL BUN

 „America modernă a fost fondată de exact același tip de 
oameni care construiesc „statul islamic” în Orientul Mijlociu: 
fanaticii religioși, extremiștii, fundamentaliștii și puritanii murdari, 
obsedați de infailibilitatea textului lor sfânt, urâți și persecutați 
în țările lor de origine şi fugiţi pe un nou pământ, deja al altora, 
pentru a construi Națiunea sfântă, divină, reflectând legământul 
lor sacru cu Dumnezeul lor.
 Jihadiștii doresc să înființeze şi ei un Califat Coranic; 
„patrioții” americani doresc să înființeze Piața ultra-capitalistă a 
lui Ayn Rand, unde Guvernul și Statul au fost desființate și unde 
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totul este condus de Piața Liberă.
 Nu guvernul și statul trebuie să fie răsturnate, ci guvernele 
rele și statele rele. Acestea trebuie să fie înlocuite de guverne bune 
și state bune, care servesc binele public. Niciun guvern sau stat 
condus de capitaliștii lacomi, egoiști și de dreapta care susțin 
avantajele private față de binele public nu pot fi altfel decât toxice.
 Capitalismul de Piață Liberă a dus la cea mai mare 
inegalitate financiară din istoria omenirii.
 Ideologia de dreapta conduce la dictatura elitei bogate și 
înrobirea celorlalți. Cei de dreapta sunt dușmanii poporului. Ei 
sunt suporterii tiranilor care doresc să aibă puterea totală asupra 
poporului.
 Tu eşti pentru binele public, sau pentru binele privat? Dacă 
eşti un capitalist de piață liberă, eşti ipso facto pentru binele privat, 
deoarece capitalul aparține elitelor private și nu Comunităţii.
 Nu este nimic mai rău, ipocrit și fraudulos decât Capitaliştii 
Pieţei Libere care susțin că ar fi de partea poporului. Ei sprijină 
Privatul în dauna Obştescului deoarece le oferă prilejul de a-şi 
satisface Lăcomia şi Individualismul.
 Toți cei de dreapta sunt prieteni și aliați ai Elitei 1% şi de 
aceea sunt automat dușmani ai poporului.”

 NOI NU TREBUIE SĂ SLUJIM PE NIMENI!

 „Nu suntem aici pentru a servi Elitei. Nu suntem aici 
pentru a îngenunchea. Nu suntem aici să ne plecăm. Nu suntem 
aici să ne fâlfâim. Nu suntem aici să cerșim.
 Tu eşti unul din masa înșelată care crede că elita bogată îşi 
merită prada???
 După cum a spus Balzac, „În spatele fiecărei mari averi 
se află o mare crimă.”
 Elita este formată exclusiv din criminali care nu au fost 
prinși, sau din cei care au ales și au cumpărat judecătorul, juriul și 
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legea însăși.
 Vei continua să joci un joc împotriva ta? Dacă o faci, ești 
cel mai rău tip de ratat. Ești patetic. Ești un ratat acum și pentru 
totdeauna, care vrea să fie un ratat.
 Dacă nu, schimbă jocul pentru a te asigura că ai o bună 
șansă de a câștiga ca oricine altcineva. Nici o persoană dintr-un 
mediu defavorizat nu se poate aștepta să reușească într-o lume 
condusă de Privilegiaţi. Simplu ca 1 + 1 = 2.
 Este timpul să reevaluezi toate Valorile, să repornești 
Lumea, să reîncarci Programul pentru astă lume.
 Ce ai de gand sa faci?
 Vrei doar să-ţi risipeşti viața, sau să acționezi, să faci ceva?
 Lumea este plină nu de „Pot Face”, ci de „Nu Pot Face”.
 Hai, justifică-ți existența! Demonstrează măcar un lucru 
creativ pe care l-ai terminat vreodată. Arată în ce fel ai făcut o 
diferență. Arată cum te-ai detaşat de Ignavi.
 Nu există nicio posibilitate ca această lume să se poată 
schimba dacă Elita nu va fi răsturnată. Deci, te întrebăm din nou, 
ești pentru, sau împotriva Elitei? Ce vei face pentru a o elimina? 
Ești pentru, sau împotriva Taxei de Moştenire de 100%, impozitul 
care ar distruge Puterea și Bogăția Elitei o dată pentru totdeauna? 
Oricine se opune acestei Taxe este un prieten și aliat al Elitei și un 
Inamic al Poporului.
 Alegerea ta este simplă. Cere Taxa de Moștenire de 100%. 
Nu participa la Democraţia Capitalistă. Nu servi Elita. Cere 
sfârșitul vechilor, pateticelor Religii Majore.
 Călăreşte Al Doilea Val Al Iluminismului… sau vei fi 
surprins de el!”

 „The War of the Ghosts and Machines” – from „God 
Series” by Mike Hockney
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 „1%”
 
 „Există un mare război continuu între diferitele elite ale 
lumii.
 Cu mii de ani în urmă, cele mai violente ființe umane au 
fost cei 1% – elita care a condus prin simplă forță brută. Inițial 
războinici, au ajuns să fie cunoscuți apoi ca „regi“.
 Apoi a apărut o nouă elită – elita religioasă. Aceştia erau 
vicleni manipulatori psihologici – înalți preoți, profeți, papi, 
șamani și guru – care au speriat oamenii cu vorbe despre viața de 
apoi, demoni și diavoli, zei supăraţi, îngeri răzbunători și așa mai 
departe. Au manipulat bine Mythos.
 Elita religioasă a domnit fie în nume propriu, fie mai des 
ca șefi consilieri ai regilor. Ei erau puterea din spatele tronului. 
Elita religioasă a fost și este, intelectualitatea Mythos. Ei sunt 
experți în compunerea poveștilor. Sunt genii psihologici care știu 
ce butoane să apese pentru a transforma oamenii în fanatici și 
maniaci.
 După multe secole, o nouă elită a apărut … oamenii de 
afaceri. De la Revoluția Industrială, capitaliștii au condus lumea.
 În trecut, regii și preoții erau bogați, dar bogăția nu era ceea 
ce îi definea. În schimb, puterea lor regală sau religioasă era esența 
lor. De-a lungul timpului, ei au devenit din ce în ce mai dependenți 
de bancheri și de bogați pentru a-și finanța războaiele, palatele 
și stilul de viață. Treptat, oamenii cu bani ca cei de la Goldman 
Sachs au preluat de la preoți consilierea regilor şi preşedinţilor.
 În cele din urmă, banii au devenit mai importanți decât 
puterea regală și religioasă, iar banii înșiși s-au așezat pe tronurile 
puterii. Mulți dintre ei erau evrei, ei fiind finanțatori tradiționali ai 
lumii. Evreii au practicat invariabil capitalismul prădător, mai 
degrabă decât cel productiv, deoarece nu aveau nici o stimă față de 
națiunile care îi găzduiau și erau foarte fericiţi să vadă că masele 
suferă (de vreme ce le-au privit ca pe niște antisemiți).
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 Lumea de azi este condusă de cei bogați … de bănci, 
corporații, antreprenori, piețele de obligațiuni, de familiile elitei 
super-bogate, beneficiare ale bogăției moștenite. Evreii – plini de 
dispreț față de Goyim – se află în inima acestei lumi a bogaților.
 Bogații (disproporționat evrei) au câștigat Jocul de Tronuri. 
Ei au înlocuit împărații și preoții.
 Unde preoții au fost odată mâna dreaptă în regate, acum sunt 
avocați, contabili, economiști, agenți de publicitate, consultanți 
media, consilieri de marcă, medici ai Big Farma, lobbyiști, guru 
de PR, oameni de știință, tehnologi și ingineri care sunt consilierii 
bogaților și facilitatorii acestora. Legea, Mass-Media, Ştiința și 
Tehnologia se află azi în serviciul capitalismului.
 Deci, istoric, am văzut un concurs între trei elite: regele, 
preotul și bogatul. Există totuși o altă elită care nu a condus 
niciodată … Intelighenția … elita Logosului – filosofii și 
matematicienii, în special. Intelighenția a servit întotdeauna 
celorlalte elite.
 Ordinea de zi a Iluminaților este ca Intelighenția să-și 
asume controlul asupra lumii și să o conducă în numele Rațiunii, 
în beneficiul și pentru optimizarea tuturor. Nu vrem ca oamenii 
bogați să mai conducă lumea în propriile lor interese egoiste (așa 
cum trebuie să îndurăm acum), nu vrem ca elitele regale să mai 
conducă lumea în mod autocratic (așa cum am îndurat) și nu vrem 
ca elita preoților să mai conducă lumea dogmatic și maniacal 
(după cum am văzut și așa cum vedem şi în vremea actuală cu 
creșterea fundamentalismului islamic).
 E timpul pentru Epoca Rațiunii. E timpul pentru Al 
Doilea Val al Iluminismului.
 E timpul ca cei mai deștepți oameni să preia lumea și să 
scoată din Întuneric la Lumină rasa umană. Iată despre ce e 
vorba în Meritocraţia Iluministă!
 Platon, Rousseau și Hegel au anticipat ce trebuie făcut 
politic. Sistemele lor sunt la baza unei conduceri a celei mai mari 
Resurse a lumii … cei mai deștepți oameni … clasa Geniilor. 
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Trebuie să trecem de la Bani la Inteligență, de la Mythos la Logos, 
de la Religiile Majore la Matematica Ontologică, de la Dominația 
Moştenită Ereditar, la Meritocrație … de la regi, înalți preoți, 
bancheri şi bogați, la cei Inteligenți.
 Ei bine, de-a cui parte sunteți?
 Pe cine veți susține în Marele Război al Elitelor?
 Sub care Steag o să mărşăluiţi?
 Al Întunecaţilor?… sau al Iluminaţilor?”

 OPEN SOCIETY (SOCIETATEA DESCHISĂ)

 „Într-un Sistem de Caste, poziția dvs. socială este fixă, 
astfel încât nu puteți schimba propriul Status decât în situaţii 
excepţionale şi foarte rare de altfel. Asta ar fi posibil numai în 
Societățile Deschise (Open Society). Într-o adevărată Societate 
Deschisă, aşa cum prevede Meritocraţia Iluministă, aveți șansa 
să vă ridicați la vârf.
 Cea mai rea societate posibilă este Societatea Deschisă 
Falsă (de exemplu, Societatea Deschisă Soroşistă), care este de 
fapt un Sistem de Castă viclean, deghizat. Într-un astfel de Sistem 
nu aveți ocazii realiste de a vă realiza visele. Sunteți permanent 
tentați de Privilegiaţi cu viclenie, dar nu aveţi nicio şansă, 
sistemul lor fiind impenetrabil. Aceasta este lumea în care trăim 
acum. Vestul se declară „Societate Deschisă” care încurajează 
Meritul, dar este de fapt o Plutocrație exclusivistă condusă de 
Elita Privilegiată.
 Elita Individualistă trăiește în comunități închise departe 
de „majoritatea democratică”. Ei au un Cod elaborat de Semne 
și Simboluri pentru a exclude pe cei din afară. Ei merg la Şcolile 
și Colegiile de Elită la prețuri inaccesibile oamenilor obișnuiți; 
se reunesc în Cluburi și Societăți speciale care sunt închise 
mulțimii”
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 STATUL ILUMINIST

 „Ce să mai vorbim de familiile disfuncționale cu un 
singur părinte, familiile în care sunt părinți care lucrează tot 
timpul, părinți care sunt analfabeți și cu IQ subnormal, părinți care 
sunt alcoolici, fanatici religioși, dependenți de droguri, părinți 
care suferă de probleme de sănătate mintală și așa mai departe? 
Cum poate această gamă dezastruoasă de tipuri de părinți să-și                     
conducă copiii la rezultate bune? De ce copiii ar trebui să-și 
distrugă viitorul din cauza unor părinți inepți? Dar dacă toți copiii 
sunt supuși controlului deplin al statului, aceștia se pot aștepta la 
aceeași educație maximizată, indiferent de lipsurile părinților.
 Faptul trist este că majoritatea părinților distrug viața 
copiilor pentru că nu știu ce-i mai bine pentru ei. Ei fac tot ce pot 
după înţelegerea lor, care este deficitară în marea lor majoritate. 
Câți părinți au cunoștințe detaliate despre ultimele cercetări 
psihologice și sociologice despre modul în care funcționează 
mintea și societatea?
 De ce părinții ignoranți, stupizi, îndoctrinați religios 
sunt considerați ca izvor de înţelepciune? E o nebunie.
 Vechea Ordine Mondială (O.W.O.) a implementat cu 
doctrina sa „familia înainte de toate” și cu „Libertatea Negativă” 
– intervenția minimă a statului – ideea iraţională de a avea familia 
ca unitate centrală a societății. Acest model le-a dat Puterea și 
Controlul asupra societății. Ultimul lucru pe care OWO îl dorește 
este un Stat plin de indivizi supranormali, autonomi, care nu 
vor mai tolera să fie tratați ca cetățeni de clasa a doua. OWO, ca 
politică, a subminat întotdeauna puterea statului. Iluminații, pe de 
altă parte, ca exponenți ai „Libertății Pozitive” – doctrina potrivit 
căreia Statul ar trebui să caute să producă o lume perfectă – au 
văzut întotdeauna statul ca singurul mijloc de a aduce cerul pe 
pământ.
 Hegel, unul dintre cei mai mari maeștri Illuminati, este 
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adesea acuzat de „Cultul de Stat”.
 Iluminații respectă cu adevărat Statul, dar numai Statul 
Meritocratic condus de minți minunate – nu statul monstruos 
pe care îl vedem în America, condus de o elită privilegiată 
în Washington DC, controlată de lobbyiști și super-bogați, 
promovând interesele Băncilor și Corporațiilor. Un astfel de stat 
este o urâciune, o catastrofă, o inversiune absolută a adevăratului 
sens al statului. Statul real poate avea o singură funcție – de a 
optimiza TOȚI oamenii. Nu pot exista Elite Privilegiate, nici 
societăți pe două niveluri, nici „ei și noi”, nici „o lege pentru ei și 
alta pentru toți ceilalți” ş.a.m.d. Statul trebuie să fie conceput să 
acționeze în interesul tuturor și nu ar trebui să existe nicio îndoială 
în acest sens.
 Propaganda anti-statală, pro-familială a conservatorilor de 
dreapta a fost o catastrofă pentru lume. Statul, nu Familia, este 
singurul garant al standardelor universale de corectitudine, justiție 
și oportunități egale. Statul este o concepție fundamentală de 
stânga, în timp ce familia este invariabil de dreapta. Familia, după 
cum istoria a demonstrat prea clar, este întotdeauna preocupată de 
interesele PROPRII, ci nu de cele COMUNITARE”

 TAXA DE MOŞTENIRE 100% 
 FOLOSINȚA VIAGERĂ CONFORM MIȘCĂRII 
DACIA

 „Lumea poate fi redusă la două formule extrem de simple:
 1) Ereditatea/Privilegiul – formează viitorul și controlează 
pe cel nenăscut. Aceasta este în mod covârșitor cea mai populară 
formulă a lumii noastre. Aceasta este doctrina principală a Vechii 
Ordini Mondiale (O.W.O.). Practic, toată lumea consideră că 
părinților ar trebui să li se permită să transmită bogăția copiilor și 
că statul nu are dreptul să intervină. Nici unul dintre ei nu înțelege 
că acest singur act face sclavi nenăscuții.
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 Nimeni nu are dreptul să Sclavizeze Generaţiile Viitoare!
 2) Meritocrația – ceea ce facem noi, nu ceea ce fac alţii 
pentru noi, determină viitorul nostru; tuturor celor nenăscuți li 
se dă o șansă egală. Aceasta este piatra de temelie a Noii Ordini 
Mondiale Iluministe. Noi nu putem fi niciodată noi înșine, nu 
putem fi niciodată autentici, nu putem fi niciodată auto-determinați 
și creatori de sine, niciodată nu vom putea controla destinul nostru 
până când nu va fi distrusă Ereditatea și Privilegiul. Toți monarhii, 
toți nobilii, toate elitele dinastice trebuie să fie eliminate. Nu poate 
exista Libertate până când Trecutul de Ereditate și Privilegiu nu 
va fi eradicat odată pentru totdeauna. Robespierre și Saint-Just, 
doi dintre cei mai mari eroi ILLUMINATI, au căutat să extermine 
pe cei care au negat libertatea francezilor. Prea crud? Prea aspru? 
Aceeași sarcină poate fi realizată printr-o singură Taxă – Impozitul 
de Moștenire de 100%, impozitul pe care se bazează soarta 
umanității și libertatea umană în sine.
 Ești liber sau împotriva ta? Dacă sunteți pentru asta, trebuie 
să trimiteți elitele dinastice la coșul de gunoi al istoriei. Bogăția 
și Puterea trebuie, prin lege, să fie împiedicate să fie transmise în 
cadrul Familiilor.
 Toată bogăția trebuie transferată BUNĂSTĂRII COMUNE 
a tuturor oamenilor.
 Într-o lume a Privilegiilor, singurii câștigători sunt cei 
Privilegiați. Orice persoană fără privilegii care susține Moștenirea 
se atacă pe sine și își sabotează propriul interes. O astfel de 
persoană este un Nebun acum și întotdeauna. Lumea noastră este 
plină de Proști și au fost Privilegiaţii care i-au făcut Proști – 
pentru că Prostia lor convine celor Privilegiați care pot să-şi 
facă mendrele cu ei.”
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 SUPERBOGAȚII
  
 „Superbogaţii au făcut din lumea noastră un loc de rahat. 
Ei controlează Lumea și Resursele acesteia. Cum poate cineva să 
analizeze starea lumii și să facă altceva decât să concluzioneze că 
problemele sale sunt cauzate de bogați?
 Cei bogați urmăresc o politică extrem de simplă:
1) Să se îmbogățească egoist și nemilos cu orice ocazie.
2) Să facă totul pentru a se asigura că masele nu iau măsuri 
împotriva lor.
 Deci, politica lor este una de achiziție agresivă și una de 
propagandă la fel de agresivă pentru a împiedica masele să-și 
urmărească propriul interes. Atâta timp cât masele consideră că 
interesele lor sunt aliniate cu cele ale elitei, ele nu vor contesta 
niciodată elita. Revoluțiile apar de fiecare dată când oamenii se 
trezesc și își dau seama că interesele lor sunt opuse celor ale elitei. 
Deci elita trebuie să fie distrusă.
 Nu cădeţi în greșeală, lumea se află acum într-o fază 
revoluționară, deoarece elita a comis gafe catastrofale, iar masele 
încep să înțeleagă că elita este de fapt incompetentă la orice altceva 
decât să-și îndese propriile buzunare (la care sunt geniali).
 Bogații nu sunt prietenii tăi. Sunt dușmanii tăi. Trebuie 
să fie răsturnaţi. Meritocrații dedicați bunăstării și îmbunătățirii 
întregii populații trebuie să fie responsabili. Toate sistemele de 
privilegii trebuie eliminate.“
 Illuminati
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 STATUL PUTERNIC ŞI FAMILIA

 „În statistică, jumătate din populația lumii este sub nivelul 
IQ-ului mediu. E un fapt de netăgăduit.
 Acum, să Raţionăm. Părinții care sunt cu mult sub media 
IQ-ului ar putea să-și ridice copiii deasupra mediei IQ? Sau, dacă 
îi hrănesc cu junk food, junk TV, stil de viață junk și înfometare 
completă a intelectului, nu-i vor face chiar mai proști decât ei?
 Deci, ce ar trebui să facă societatea în legătură cu aceasta? 
Putem mări IQ-ul umanității, lăsând copiii să fie crescuți de 
oameni cu un IQ scăzut? Sună destul de neplauzibil, nu-i așa? 
Deci, nu înseamnă oare că copiii părinților cu IQ scăzut ar trebui 
să fie aduși într-un mediu de contact cu cei cu IQ ridicat? Nu ar 
trebui să fie trimiși cât mai mulți copii din medii periferice, de 
exemplu, la școlile internat?
 Să începem să devenim Raţionali. Lumea va deveni un 
loc mai bun doar dacă media IQ a umanităţii va crește (a se citi 
despre Conştienţa Colectivă, de pildă). Singura modalitate de a 
realiza acest lucru este de a stimula Inteligenţa, mai degrabă decât 
de a stimula Tâmpirea. Dacă aceasta implică reducerea timpului 
de contact al părinților ignoranţi cu copiii lor, așa să fie.
 Avem o subclasă enormă și în creștere, care costă statul 
o avere în bunăstare și care nu contribuie cu nimic la economia 
productivă. Este rațional să continuăm așa de dragul liberalismului, 
spiritului democratic, corectitudinii politice, „societăţii civile”, 
religiilor şi tradiţiilor ridicole? Nu se impune necesitatea unui 
„arbitru echidistant” precum Statul Puternic?
 Lumea nu-și poate permite Comunități vaste ale 
Ignoranţilor. În Marea Britanie, se estimează că pe contribuabili 
îi costă de șase ori mai mult a trimite un copil în închisoare, decât 
pe un loc în cea mai exclusivă școală privată din lume – Colegiul 
Eton. Dacă asta nu e Nebunie, ce este?
 De ce nu trimitem toți copiii din medii periferice la Şcolile 



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 59

Internat – unde vor deveni cetățeni productivi – mai degrabă 
decât la închisoare?
 Singurul lucru care oprește acest lucru este „sfințenia și 
infailibilitatea” Familiei. Nimeni nu are voie să sublinieze faptul 
evident că multe Familii sunt absolut Toxice pentru ele și pentru 
Comunitate.
 Orice Stat care îndrăznește să conteste statutul „sacru” 
al Familiei și să intervină pe motive Raționale, Meritocratice, 
Morale, Educaționale și Economice va deveni cel mai avansat și 
mai prosper pe planetă. Dar cine are curajul să denunțe familia? 
Nici un politician de pe pământ nu ar îndrăzni vreodată.
 Oamenii vorbesc despre Statele Eșuate. Ceea ce nu 
menționează niciodată este faptul că astfel de State sunt invariabil 
produsul unor Familii Eșuate.”
 Illuminati

 DEMOCRAŢIE SAU DUMBOCRAŢIE?

 „Dacă democrația este atât de bună …
 Hillary Clinton a spus: „Istoria a arătat că democrațiile 
tind să fie mai stabile, mai pașnice și mai prospere”.
 Dacă democrația este atât de bună, de ce nu se aplică 
locurilor de muncă în care funcționează toți suporterii democrației? 
De ce lucrătorii nu au voie niciodată să aleagă directorul executiv 
sau președintele companiei? De ce nu li se permite niciodată să 
numească membrii consiliului? De ce nu li se permite niciodată un 
cuvânt de spus în recrutare și promovare, sau să stea în Consiliul 
de remunerare?
 Companiile sunt dictaturi: structuri autoritare, ierarhice, în 
care toate deciziile sunt luate în partea de sus. Prin intermediul 
companiilor, vedem adevărata față a ceea ce se întâmplă în așa-
numitele democrații. Elita privilegiată de la vârful companiilor 
ia deciziile, iar lucrătorii – oamenii obișnuiți – nu sunt niciodată 
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consultați, iar opiniile lor sunt considerate lipsite de valoare.
 Dacă elita ar crede efectiv în democrație, ar asigura ca 
toate aspectele societății să fie democratice, nu-i așa? De fapt, ei 
se asigură că democrația nu ajunge niciunde la locul de muncă, 
trădându-și astfel disprețul real față de democrație și popor.
 Noi susținem meritocraţia la locul de muncă, prin care 
toate pozițiile unei societăți sunt supuse testărilor cu privire la cine 
este persoana cea mai meritorie de a-și asuma o poziție.”
 Illuminati

 MAGIA REVOLUȚIEI

 „Secolul al XX-lea a văzut Europa – epicentrul a două 
războaie mondiale în succesiune rapidă – căzută în catastrofă. De 
la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, am trăit într-o epocă 
ridicolă și falsă în care toate valorile au fost erodate. Suntem 
scufundați în nihilism. Materialiștii științifici, înalții preoți ai 
modernității, sunt ateiști nihilişti. Avem o cultură a consumatorilor 
care adăpostește obiecte și celebrități, idolii din alamă ai crezului 
capitalismului. Avraamismul s-a împărțit în două. Cei mai mulți 
avraamiști trăiesc vieți ipocrite de mângâiere și egoism, divorțaţi 
de valorile spirituale, în timp ce o minoritate a ales fanatismul 
fundamentalist. Şi „religia” contemporană a rețelelor sociale – 
cyber fakery din Facebook și Twitter – este lipsită de orice conținut 
intelectual și spiritual. Nivelată în jos, majoritatea oamenilor nu 
crede în nimic.
 Lumea nu a fost niciodată mai nihilistă și astfel, este pusă 
pe marginea unei prăpăstii. Dacă nu apar noi valori, nebunia, 
haosul și uciderea pe scară largă vor coborî Armaghedonul asupra 
rasei umane. Cele două războaie mondiale ale secolului trecut nu 
vor fi fost nimic în comparaţie cu ce ne aşteaptă. Războaie noi 
vor izbucni, vom avea parte de încălzirea globală, suprapopularea, 
diviziunea religioasă, lipsa alimentelor, lipsa apei, poluarea, 
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disparitățile masive în bogăție, conflictele de interese economice 
dintre Occident și Orient, chiar și tineri versus bătrâni, pe măsură 
ce îmbătrânirea populației consumă din ce în ce mai multe resurse, 
negându-le astfel tinerilor. Se estimează că populația lumii ar 
putea fi de cel puțin 9 miliarde până în 2050. Problemele pe care 
le avem acum vor fi enorm de mari.
 Reevaluează toate valorile – înainte de a fi prea târziu. 
Fereastra de oportunitate este scurtă. Dacă nu construim o lume 
meritocratică, declanșând geniul și creativitatea ființelor umane 
pentru a rezolva problemele imense cu care ne confruntăm, vom fi 
morți și îngropați înainte de sfârșitul acestui secol. RIP umanitate.”
 Illuminati

 „… cultul banilor a fost ridicat la nivel de religie. Poate 
că este singura religie reală – singura religie reală simțită – 
care ne este lăsată. Bani sunt ceea ce a fost Dumnezeu.”
 Orwell

 MERITOCRAŢIA CA SINTEZĂ A TEZEI 
CAPITALISM ŞI ANTITEZEI COMUNISM
 
 „Cursa Vieții”
 Sistemele politice sunt mult mai ușor de înțeles dacă sunt 
reduse la elementele fundamentale. Acestea sunt cel mai bine 
ilustrate în contextul a ceea ce ele implică pentru șansele noastre 
în Cursa Vieții în care suntem toți angajați:
 Capitalism:
 Această cursă se referă la cât de mult Capital aveți și care 
este determinat în mod covârșitor de cât de mult Capital ți-au dat 
părinții. În Cursa capitalistă a vieții, Elitei Privilegiate cu Capital 
și Conexiuni îi este permis să înceapă Cursa cu un avans enorm și 
fără orice fel de piedici. Succesul lor este sigur. Nimeni din afara 
Elitei nu are vreo șansă reală în viață.
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 „Clasa de Jos” începe în realitate Cursa din spatele liniei 
de Start și este sigur că va termina ultima. Democrația – un sistem 
care ar trebui să garanteze că toată lumea începe din aceeași poziție 
– a fost comandată de Capitalism și nu este altceva decât o Perdea 
pe care Elita o trage peste ei înșiși pentru a ascunde ceea ce fac 
cu adevărat. Democrația, atunci când este legată de Capitalism, 
nu este puterea poporului, ci guvernarea poporului de către Elită 
pentru ea însăşi. Privilegiile, Elitismul, Inegalitatea, Capitalismul 
și Democrația merg împreună. În Cursa Vieții guvernată de aceste 
Reguli, Cursa ta se termină înainte de a te naște. Șansele tale 
sunt dictate de felul în care altcineva a reușit – părinții tăi – în 
Cursa dinaintea ta. Cine, în toate minţile, ar lua parte într-o cursă 
determinată de eforturile altcuiva, mai degrabă decât de ale lor, o 
cursă decisă înainte de a ajunge chiar pe pista?
 Comunism:
 În această abordare, nimănui nu îi pasă cine câștigă Cursa, 
pentru că toată lumea este tratată identic (teoretic). Perdanţii 
primesc aceleași recompense ca și Câștigătorii, de aceea nu există 
niciun motiv pentru niciunul dintre cei mai buni alergători să facă 
orice efort. Nu există nici o glorie, nici o muncă grea, nici un 
talent, nici o inovație, nici un progres. Dacă îi permiteți leneșului, 
ineptului și celui lipsit de Imaginaţie să aibă aceleași recompense 
ca și energicul, inteligentul, merituosul și creativul, atunci ați 
garantat o societate leneșă, ineptă și neprogresivă – și aceasta este 
exact ceea ce a oferit Uniunea Sovietică. Și de aceea s-a prăbușit.
 Meritocrație:
 Toți încep de la aceeași poziție. Egalitatea de șanse 
reprezintă un pilon definitoriu al Meritocrației – nimănui nu i 
se poate permite o poziție de bază privilegiată sau defavorizată. 
Câștigătorii cursei vor fi strict cei mai merituoşi: alergătorii cei 
mai rapizi, cei mai vrednici lucrători, cei mai imaginativi, cei mai 
creativi și cei mai talentați.
 Singura Cursă la care ar participa orice persoană rațională 
este cea în care are aceeași șansă ca oricine altcineva. Dacă 
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continuați să „alergaţi” odată ce ați realizat că cursa este „aranjată”, 
atunci sunteți un Laș și un Sclav și meritați să fiți tratați ca un 
rahat.
 Singurii câștigători acceptabili în Cursa Vieții, singurii 
câștigători de care nimeni nu se poate plânge, sunt cei care sunt, 
fără îndoială, cei mai buni, cei mai vrednici și cei mai înzestrați. 
Toată lumea se poate plânge de un câștigător care a fost ales 
înainte de începerea cursei. Regina Regatului Marii Britanii nu 
este șefa statului pentru vreun alt motiv, decât pentru identitatea 
tatălui ei, monarhul care a precedat-o. Nici un singur lucru despre 
ea nu este relevant în afară de ăsta. Ea este simbolul suprem al 
lumii anti-meritocratice în care viața ta este decisă de factori care 
nu au nimic de-a face cu propriile tale eforturi.
 Oamenii din Regatul Marii Britanii sunt un popor de 
Sclavi, care participă fără minte la o cursă unde totul a fost decis în 
urmă cu sute de ani. Regatul Unit este unul dintre exemplele cele 
mai enervante ale unui regim de privilegiu absolut în care familiile 
dinastice de elită au menținut un jug de fier asupra națiunii.
 Toți cei din lume care sărbătoresc nunta viitoare a „Prințului 
Țării Galilor” vor arăta astfel disprețul lor față de Meritocrație 
și Oportunități Egale. Toți pro-monarhiștii sunt dușmani ai 
poporului.”
 How to Become God – The Illuminati Secret Religion, 
„New World Order”, pag. 1522.

 ILLUMINATI

 „Nici o altă societate secretă din istorie nu a făcut vreodată 
atât de multe cunoștințe unice disponibile, și totul gratuit (N.A. 
- deci fără Dreptul de Proprietate Intelectuală, aşa cum e definit 
azi).
 De ce au ales Illuminati să realizeze acest act fără 
precedent? Deoarece Marele Maestru al Illuminati, persoana cea 
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mai apropiată de dialectica cosmică, a concluzionat că a venit 
momentul când Iluminații ar putea oferi o nouă fază uimitoare ce 
ar deschide calea pentru O Nouă Ordine Mondială și un metaforic 
Salt Înainte în progresul omenirii spre Divinitate.
 Actualul Mare Maestru este un om de geniu de neegalat, 
de departe cel mai merituos membru al Iluminaților, și este sigur 
că se va alătura listei Nemuritorilor în timp util.
 Dilemele lumii și tratamentele lor sunt enumerate mai jos:
1) O lume a privilegiilor este o lume a Elitismului și a Nedreptății. 
Meritocrația este leacul.
2) Capitalismul, crezul „Lăcomia este bună”, este o boală. O Nouă 
Paradigmă spirituală, artistică, creativă și intelectuală este leacul.
3) Abrahamismul este o boală mintală. Illuminismul este leacul 
psihologic.
4) Diviziunea religioasă dintre Est și Vest a împiedicat progresul 
mondial. Illuminismul, o religie de iluminare și reîncarnare în 
comun cu gândirea orientală, este podul.
 Rasa umană a stat prea mult timp sub Întunecaţi.
 Suntem cura. Suntem Illuminati, cei Iluminați. A noastră 
este Religia Luminii, a Evoluției Cosmice care permite tuturor 
Minților de calibru suficient de mare și nobil, să atingă scopul 
suprem, vârful existenței, culminarea căutării cosmice a Sfântului 
Graal: A deveni Dumnezeu.
 ÎNAINTE CU PROGRAMUL!!!

 PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ILUMINISMUL

„1) Energia (Adimensională și Dimensională) este substanța 
fundamentală a universului.
2) Energia nu poate fi nici creată, nici distrusă, ci transformată.
3) Energia a fost, este și va fi mereu.
4) Energia este necauzată.
5) Universul Energiei nu are început și nici sfârșit: nu este creat.
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6) Există o cantitate infinită de energie.
7) Universul dimensional r > 0 este infinit de mare.
8) Domeniul fără dimensiuni r = 0 are o capacitate infinită de a 
stoca informații.
9) Energia universului r > 0 este energia studiată de știință.
10) Energia domeniului r = 0 este energia minții (aether).
11) Domeniul r > 0 este „mort”, fără „minte”.
12) Domeniul r = 0 este „viu”, cu „minte”.
13) Domeniile r = 0 și r > 0 formează un continuum r > = 0.
14) Domeniile r = 0 și r > 0 interacționează dialectic.
15) Această dialectică cosmică conduce universul în mod inexorabil 
spre Întregul, Absolutul, Sinteza Totală, expresia maximă a 
Potențialului Universului, actualizarea maximă a acestuia.
16) Acest punct final dialectic, punctul Omega, este Abraxas, 
Dumnezeul Adevărat, Ființa Supremă: Universul Conștient, 
Sufletul Cosmic, Mintea Absolută, Spiritul Absolut, Ideea 
Absolută, Forma Absolută, Cunoașterea Absolută, Libertatea 
Absolută.
17) Paradigma științifică ce exclude domeniul r = 0 nu este capabilă 
să explice modul în care Atomii fără viață pot fi asamblați în Viață, 
cum pot genera Mintea și Conștiința.
18) Domeniul r = 0, fiind în afara spațiului și timpului, este peste 
tot și nicăieri. Toate entitățile r > 0 provin din r = 0, din puncte fără 
dimensiuni. Toate entitățile r > 0, deși, din punct de vedere tehnic, 
lipsit de viață și fără minte, sunt legate de o componentă r = 0 care 
le îmbunătățește potențialul de viață și minte.
19) Viața și Mintea se vor manifesta în mod semnificativ în 
universul r > 0 numai acolo unde „forța brută” a energiei fizice 
poate fi controlată de Energia Mentală.
20) Există un continuum care se extinde de la viața aparentă și fără 
minte la viața și mintea rudimentară (plantele), la viața și mintea 
primitivă (animalele), la viața și mintea sofisticată (oameni), în 
cele din urmă la viața și mintea maximă (Dumnezeu).
21) Domeniul r = 0 va controla în cele din urmă universul r > 0.
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 ILLUMINATI PITAGOREICI

 „MATEMATICA ONTOLOGICĂ, PYTHAGOREA-
NISMUL, HIPERIANISMUL ȘI JACOBINISMUL PENTRU 
TOTI ȘI PENTRU TOTDEAUNA!
 Linkuri importante pentru Matematicienii Ontologici, 
noii Iacobini, Hiperieni, Progresiştii Aripii-Stângi, Raționaliști, 
Pitagoreeni și oricine altul care luptă pentru Justiția Socială și un 
Viitor mai bun pentru toată Umanitatea.
 Site-ul web care a introdus omenirea în Adevărul 
universului:
http://armageddonconspiracy.co.uk/ 
 Cărţile sacre și revoluționare ale Hiperraționalismului, 
Pitagoreanismului, Matematicii Ontologice, Capitalismului 
Social, Impozitului pe Moștenire 100%, Meritocrației de Stânga, 
Jacobinismului și multe altele. Acestea sunt cărțile care conțin 
Planul pentru o Nouă Ordine Mondială bazată pe Adevărul 
Matematic Ontologic al Existenței. Acestea sunt cu adevărat 
singurele cărți pe care stânga radicală / progresistă / rațională 
trebuie să le citească:
 Cărţile lui Mike Hockney:
https://www.amazon.com/…/e/B004KHR7DC/ref=sr_ntt_
srch_lnk_1…
 Cărţile lui Adam Weishaupt:
https://www.amazon.com/Adam-Weishau…/e/…/ref=ntt_
aut_sim_2_1
 Cărţile lui Michael Faust:
https://www.amazon.com/Michael-Faust/e/…/ref=ntt_aut_
sim_2_1
 Pythagorean Illuminati au lansat recent numeroase cărți 
noi sub câteva pseudonime noi. Iată un articol rapid pe care l-am 
scris care conține linkuri către noile cărți și nume de autor:
https://sacredcause.com/…/a-list-of-new-books-written-
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by-t…/
 The Meritocracy Site:
https://www.meritocrats.org/
 Pagina de contact Facebook a Pythagorean Illuminati:
https://www.facebook.com/pythagorean.illuminati/
 Hiperianismul este un sistem minunat de gândire bazat 
pe matematica ontologică. Dacă vreți să vă ridicați pe voi înșivă 
și pe toată omenirea până la un nivel mai înalt, mai fericit, mai 
îndeplinit, mai rațional și mai plin de compasiune, deveniți un 
hiperianist. Aflați mai multe pe acest site uimitor:
https://www.hyperianism.com/
 Un site nou dedicat cărților lui Mike Hockney, Adam 
Weishaupt și Micheal Faust. Acest site a fost creat de oameni care 
și-au schimbat viața cu singura religie adevărată: Matematica 
Pitagoreană / Ontologică. Scopul acestui site este de a contribui la 
aducerea Pitagoreanismului în Conștiența publică. Grupul care a 
creat site-ul se numește „Institutul Apollo al Raţiunii” (The Apollo 
Institute of Reason – AIR). Iată un link:
http://themeritocracyparty.net/
 Excepţionalul site al Academiei Khan (Khan Academy – 
complet gratuit de utilizat). Acest site vă va duce de la Matematică 
elementară până la Calcul și dincolo. Nu pot spune destul despre 
acest site. Dacă sunteți un matematician ontologic în creștere, așa 
cum sunt eu, atunci acesta este site-ul pentru dvs.:
https://www.khanacademy.org/
 Patrick JMT (îndrumare matematica), de asemenea, 
complet gratuit pentru utilizare: Un site excelent care va adăuga 
chiar mai mult la ceea ce învățați pe Academia Khan. Unele dintre 
videoclipurile extraordinare de matematică ale lui Patrick fac 
parte din curriculum-ul matematic al Academiei Khan! Verifică:
http://patrickjmt.com/
 Unele bloguri foarte interesante, canale YouTube și site-uri 
care sunt inspirate de Pythagoreanism, Hyperianism, Jacobinism 
și Matematică Ontologică. Verifică-le:
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https://www.youtube.com/channel/
UCgDhHvyV16HSnC0ko6-K3nA
https://hex666blog.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/
UCIo67yG6r8UGNltuwM10gSA
https://nocelebritiesblog.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCk_Xj3Pjrs3X-
UMaiSSnPFQ
https://illuminatenorden1776.wordpress.com/
https://enlightenedhumanity.wordpress.com/
https://www.blackspotmutiny.com/
https://www.youtube.com/chann…/
UCRr9mh4Z9xiW4F9rC59jdEQ/feed
http://templeofmathematics.com/Mathematicon.html
https://www.youtube.com/channel/
UC2Ute1a5xGvSypIUWFhnlRQ
https://www.youtube.com/channel/
UC2SXdU9VDTaJPbD-N4_iSpg
 Legături către extraordinarele lucrări ale lui Peter Joseph, 
Jacque Fresco, Mișcarea Zeitgeist și Proiectul Venus. Lumea pe 
care acești mari oameni lucrează pentru a crea este de același tip 
cu cea la care Matematica Ontologică Mondială lucrează pentru a 
o crea:
https://www.thezeitgeistmovement.com/
https://www.thevenusproject.com/
https://www.amazon.com/…/e/B01N9JUPIC/ref=sr_ntt_
srch_lnk_1…
https://www.amazon.com/…/e/B001K8WGN0/ref=sr_ntt_
srch_lnk_1…
https://www.youtube.com/channel/
UCEwoFdqY09VwZFESGZ8Qp4A
https://www.youtube.com/channel/UCPNMR_
iABvyFmc3G9i1r3Lw 
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CAPITOLUL 1 - SOCIOLOGIA

 GRECIA ANTICĂ

 „Grecia Antică a dat naștere civilizației occidentale. Cu 
siguranță, Grecia antică nu a fost depășită niciodată în gloria sa, 
așa că apare întrebarea imediat – nu ar trebui să încercăm să ne 
întoarcem la ingredientele care i-au făcut pe greci atât de minunați?

Care au fost caracteristicile care au făcut Grecia antică 
atât de vibrantă, dinamică și progresivă?

1) Concurența. Întreaga cultură greacă se învârtea în jurul 
Concurenței. Grecii erau obsedați de ea, urmărind excelența, 
realizarea, gloria, victoria (supravegheată de Nike, zeița 
Victoriei).

Aceasta este, de asemenea, baza Meritocrației Iluministe. 
O Lume fără Concurență și căutare obsesivă pentru glorie nu 
merge nicăieri. Este degenerată și va fi lăsată deoparte de națiuni 
mai puternice și mai competitive.

2) Polis – orașul-stat. Grecia nu era o singură țară. A 
fost împărțită în multe sute de oraşe-stat, fiecare cu propriul 
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sistem politic, cultură, idei, reguli de cetățenie. Cu alte cuvinte, 
a fost un focar de diferite idei dialectice, de creativitate, 
de experimentare socială, politică, economică, culturală și 
militară. Era ca un laborator uriaș unde au fost testate toate 
abordările posibile ale vieții. Acesta a fost opusul unui stat național 
actual, stufos, conformist, în care fiecare stradă în fiecare oraș 
arată exact la fel, pline de magazinele acelorași mari corporații 
multinaționale. Grecia a fost opusul Proiectului Globalist. Era 
vorba doar de sărbătoarea Micului și Unicului, mai degrabă decât 
a Marelui și Şablonului. Un Stat Meritocratic Iluminist va fi, de 
asemenea, un Mozaic mare de Comunităţi Autonome, fiecare cu 
propriul său caracter și moduri de a face lucruri.

3) Cetățenia. Grecii erau determinaţi să fie cetățeni buni. 
Cei care și-au evitat responsabilitățile civice au fost cunoscuți ca 
Idioți („idiotes”) și au fost trataţi cu dispreț. A fost privită ca o 
rușine a fi un Cetățean Pasiv, ci nu unul Activ. În zilele noastre, 
cetățeanul activ este mai mult sau mai puțin… inexistent.

Libertatea Negativă (care implică cetățeni ce nu vor să 
aibă nimic de-a face cu Statul) a înlocuit Libertatea Pozitivă 
(în care cetățenii sunt consacrați Statului). În Statul Meritocratic 
Iluminist va exista o întoarcere copleșitoare a Cetățeniei Active 
și a Libertății Pozitive.

4) Perfecțiunea. Grecii au fost cei mai mari iubitori ai 
Perfecțiunii. Ei au dorit acest lucru într-un mod în care nimeni nu 
l-a făcut înainte sau de atunci încoace. Grecii au fost probabil cei 
mai frumoși și mai fermecători oameni fiind atât de obsedați de 
Perfecțiunea Fizică.

Filosofii, la rândul lor, căutau Perfecțiunea Minții și a 
Sufletului.

Spartanii au căutat să fie războinicii perfecți.
Atenienii doreau să fie democrații perfecți și așa mai 

departe. Jocurile Olimpice au reunit cele două obsesii grecești 
pentru Competiție și Perfecțiune, efectuate în fața zeilor pentru 
a-i satisface și a atrage concurenți din toate orașele-state. Statul 
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Meritocratic Iluminist va avea Jocuri Olimpice pentru tot! Fiecare 
activitate va avea o versiune proprie a Jocurilor Olimpice, astfel 
încât să se poată identifica cei mai buni și cei mai merituoşi din 
toate domeniile.

Statul Meritocratic Iluminist va fi, de asemenea, angajat 
să urmărească în cele din urmă Perfecțiunea.

5) Pagânism. Grecii antici au fost total rezistenţi la 
Monoteismul Evreiesc. Ei s-au regăsit într-o multitudine de zei și 
zeițe și au fost mult mai toleranți religios.

Statul Meritocratic Iluminist va fi, de asemenea, … 
„păgân”. Monoteismul Avraamic va fi ilegal, la fel ca și doctrina 
pernicioasă a Karmei.

6) Eugenia. S-a estimat că aproximativ 25% dintre copiii 
greci mureau în primul an de viață. Viața era dură. Bolile erau 
multe. Numai cei mai rezistenţi supraviețuiau. Având în vedere 
cât de grea era supraviețuirea chiar și pentru copiii nou-născuți 
sănătoși, nu se risipea energie sau îngrijorare pentru bebelușii 
slabi. În lumea modernă, mulți oameni de toate vârstele, de la 
nou-născuți până la centenari, sunt automat îngrijiți de stat, chiar 
dacă evident calitatea vieţii lor este aproape de zero și reprezintă 
o povară uriașă pentru îngrijitorii lor și pentru contribuabili. Din 
moment ce Sufletele oamenilor nu pot muri, ei se vor Reîncarna 
într-un Corp nou și vor avea o calitate a vieții mult mai ridicată 
(„Îndârjire Terapeutică”).

Libertatea pozitivă
Grecia antică însemna Cetățenie Activă în slujba Statului 

și Interesului General. Ideea modernă a Libertății Negative, a 
statului de a lăsa singuri pe cetățenii atomizaţi, egoiști, bazaţi 
pe propriile mijloace, era de neconceput. Libertarienii Anarcho-
Capitaliști ar fi fost uciși în Grecia antică pentru înaltă trădare 
împotriva Statului. În vechea Sparta, toți copiii de sex masculin 
erau îndepărtați de la familiile lor la vârsta de șase ani pentru a 
fi instruiți și educați la academia militară, unde trăiau în cazărmi. 
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Statul avea prioritate absolută, nu Familia. Ideea modernă a 
Familiei ca centrul vieții ar fi fost ridicol. Statul era cel mai 
important lucru. Persoanele și Familiile erau perfecționate prin 
intermediul Statului, nu prin propriile alegeri individuale.

Ataşamentul Greciei antice pentru Orașele-Stat a fost 
opusul urii faţă de stat, afișată în Lumea de astăzi.”

COPIII

„Trebuie să scăpăm de lumea răului a Avraamismului. Aici 
se află mântuirea omenirii.

Jumătate din populația lumii a fost supusă la Spălarea 
Creierului brutală a Avraamismului. Noile Guverne Meritocratice 
Iluministe trebuie să întrerupă spălarea creierului. Părinților nu 
trebuie să li se permită să otrăvească Mintea Copiilor – aceasta 
este cea mai gravă formă de Abuz Asupra Copiilor, distrugându-
le mintea pentru viață. Copiilor trebuie să li se permită să aleagă 
liber Ideile care le vor modela Viața. Ei trebuie să fie indivizi 
independenţi – nu proprietatea sau păpușile părinților lor. Școlile 
de Credință trebuie eliminate. Bălmăjelile papilor, preoților, 
predicatorilor, pastorilor, rabinilor și imamilor trebuiesc oprite.

O singură Idee va schimba Lumea, aceea de a se asigura că 
Copiii sunt Scopuri în sine și nu un Mijloc pentru un scop, că sunt 
protejați de spălarea creierului din orice direcție, că au dreptul 
absolut uman să li se permită să își formeze Propriile Opinii în 
funcție de Propriile Valori, Caracter și Cunoștințe.

Orice guvern care  va consacra acest Drept, va transforma 
lumea.

Spălarea Creierului Copiilor trebuie să se încheie și, atunci 
când se întâmplă, Avraamismul se va sfârși. Singurul motiv pentru 
care supraviețuieşte această boală este că, la fel ca virusului cel 
mai virulent, îi este permis să perpetueze infectarea omenirii, 
generație după generație. Părinții spălați pe creier, transmit spălarea 
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creierului copiilor lor și tot aşa mai departe. Acest ciclu mortal 
trebuie rupt o dată pentru totdeauna. Statul are dreptul absolut de 
a lua cele mai puternice măsuri posibile pentru a asigura sfârșitul 
spălării creierului oricărui cetățean.

Nu poate exista nicio Libertate Umană Reală până când 
toți copiii nu vor putea să-și elaboreze propriile IDEI despre ceea 
ce este important pentru ei ”...

„Pentru a înțelege cum funcționează universul, este necesar 
doar să studiem copiii umani („As Above, So Below”).

Un bebeluș începe ca o ființă de pură Voință (Will) și 
Senzație. Se simte mulțumit sau nemulțumit.

Atunci când se simte nemulțumit, cere mâncare, băutură, 
atenție, dragoste, companie, scutece sau orice altceva. Nu-i pasă 
câtuşi de puțin de altcineva. Este un Id curat, condus de o pură 
Voință și Senzaţii. Există la același nivel ca animalele – Instinctual. 
Nu folosește în mod semnificativ Neocortexul său. Nu are nicio 
Conștiență, nicio Empatie, nicio Simpatie, nicio Amintire, nicio 
Identitate, niciun Ego. Este un Id perfect, o Minte NeConștientă 
condusă de Voință și Senzații, lipsit de Rațiune, Cunoaștere și 
Intelect.

El învață treptat de la părinți și de la diverse autorități 
(rude adulte, profesori, preoți, bătrâni ai comunității și așa mai 
departe) care sunt regulile societății (adică încep să dobândească 
un Superego).

Încet, mai ales la școală, dobândește abilități cerebrale, 
implică Neocortexul. Cu toate acestea, marea majoritate a 
oamenilor din lume atinge doar un minim de astfel de capacități. 
Ei rămân, în esență, creaturi de Voință, Senzaţii și Emoţii, puțin 
îndepărtaţi de animale. Aceștia sunt Oamenii Mythos. Creierul 
lor funcționează în cea mai mare parte prin intermediul creierului 
reptilian și a sistemului limbic emoțional.

Omenirea mai înaltă – Umanitatea Logos – a transferat 
o cantitate imensă de funcții creierului în cea mai nouă parte a 
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sa, Neocortexul, care ne distinge cu adevărat de animale. Cu cât 
locuiești mai mult în Neocortexul tău, cu atât ești mai Evoluat și 
cu atât mai puțin eşti un Animal.

Umanitatea Mythos diferă de Umanitatea Logos prin aceea 
că ultima e definită de neocortex, în timp ce prima este definită de 
creierul reptilian și de sistemul limbic. Primii sunt guvernați de 
voință și sentimente, de povești, superstiții, credințe și opinii prost 
formate. Ei au abilități slabe de Gândire și un interes redus sau deloc 
în Logică, Fapte, Dovezi, Argumente Raționale și Cunoștințe. Ei 
sunt Retardați literalmente, spre deosebire de Omenirea Logos. 
Ei nu au evoluat. Singurul motiv pentru care nu au fost șterși – ca 
omul Neanderthal – este că ei sunt o majoritate covârșitoare, iar 
Omenirea Logos nu a ales niciodată să o ELIMINE.

Neanderthalienii au fost eliminați din cauze genetice 
în timpul unei epoci glaciale, căreia nu au putut să-i facă față 
(Retardaţi). Este nevoie de un alt Dezastru – unul care va ucide în 
mod selectiv pe aceia – Umanitatea Mythos – care nu au evoluat 
și în prezent împiedică Progresul Omenirii.

Umanitatea Logos ar trebui să caute în mod activ să se 
separe fizic de gloata Mythos. Ar trebui să-şi construiască orașe 
superioare în care să fie interzişi Oamenii Mythos.

„Majoritatea Democratică” Mythos poate să se închine 
lui Iehova, lui Allah, Hristos, Buddha sau oricui altcuiva care le 
conduce „barca” și să se scufunde cu ei cu tot. Ei sunt „însemnaţi” 
pentru dispariție deoarece nu au evoluat.

Oricine crede cu seriozitate că textele Avraamice conțin 
chiar și un cuvânt adevărat este prea prost pentru a juca vreun 
rol în viitorul omenirii. Fiecare Om Logos râde de aceste povești 
prostești. Oamenii Mythos se lasă definiți de aceste povești 
absurde, jenante și nebunești ale unor triburi de patetici analfabeţi 
din deșert.

Moise, Buddha, Isus Hristos și Mahomed sunt toți figuri 
patetice: în totalitate mincinoși, șarlatani, nebuni, fanteziști fără 
nicio şansă să spună ceva Raţional despre Realitate. Viitorul 
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omenirii depinde de valorificarea puterii neocortexului. Cei 
blocați în creierul reptilian și sistemul limbic nu au viitor. Ei sunt 
echivalenţii umani ai dinozaurilor.

Prima Epocă a omenirii a fost cea a Voinței neadulterate, 
a creierului reptilian. A fost definită de violență – forța militară, 
regi, împărați, armate și așa mai departe. A fost asociată cu tipul 
de personalitate Tradition-Directed și a fost o epocă extrem de 
Masculină.

A Doua Epocă a umanității (actuală) este cea a Sistemului 
Limbic. E totul despre emoție, empatie, simpatie, socializare, 
armonie. Este asociată cu tipul de personalitate Other-Directed și 
este din ce în ce mai Feminină și mai Efeminată. Consumerismul, 
shopping-ul, divertismentul, îmbrățișarea și afișările nesfârșite 
ale emoțiilor, sunt la ordinea zilei. Oamenii sunt slabi, pasivi, 
conformi și „corecţi din punct de vedere politic”. Toate tipurile 
puternice, agresive, masculine, sunt interzise. Este o Epocă din 
Istoria Omenirii imens de Ipocrită, Superficială și Slabă.

În termeni religioși, iudaismul și islamul aparțin primei epoci 
a omenirii. Sunt agresive, războinice și masculine. Ei disprețuiesc 
femeile și pe cei open-minded. Noul Testament creștin face parte 
din a doua epocă a omenirii. Conform propagandei proprii (nu şi a 
realității sale) promovează iubirea, pacea, slăbiciunea și blândețea, 
iertarea și compasiunea.

Creștinismul este cea mai de succes religie din lume, 
deoarece Vechiul Testament aparține primei epoci masculine a 
umanității și Noul Testament celei de-a doua epoci, a femininului 
(Deși spunem că este vorba despre o epocă feminină, ea este în cele 
din urmă, controlată de bărbații agresivi, psihopatici – „refugiați” 
din prima epocă.).

A Treia Epocă a omenirii va fi epoca Neocortexului. 
Nu va fi nici masculină și nici feminină, nici patriarhală şi nici 
matriarhală, ci RAŢIONALĂ și INTELECTUALĂ.

Va fi o Epocă Meritocratică definită de tipurile de 
personalitate Inner-Directed și Autonomi.
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Aceasta este traiectoria evolutivă inevitabilă a umanității.
Cei mai deștepți oameni – HyperHumans – vor construi 

Viitorul Omenirii.”

„NINETEEN EIGHTY-FOUR” &
„BRAVE NEW WORLD”

„Cele mai renumite două romane distopice ale secolului 
al XX-lea au fost „O mie nouă sute optzeci și patru” (Nineteen 
Eighty-Four) a lui George Orwell și „Formidabila Lume Nouă” 
(Brave New World) a lui Aldous Huxley. Comparând cele două 
opere, Neil Postman a scris: „Ceea de ce se temea Orwell, erau cei 
care ar interzice cărțile. Ceea de ce se temea Huxley era că nu ar 
exista nici un motiv să se interzică vreo carte, pentru că nu ar mai 
fi nimeni care să vrea să citească vreuna. Orwell s-a temut de cei 
care ne-ar lipsi de Informație. Huxley se temea de cei care ne-ar da 
atât de multă Informaţie Superfluă, încât să fim reduși la Pasivitate 
și Egoism. Orwell s-a temut că Adevărul ar fi ascuns de noi. Huxley 
se temea că Adevărul va fi înecat într-o mare de Irelevanță. Orwell 
s-a temut că vom deveni o Cultură Captivă. Huxley s-a temut 
că vom deveni o Cultură Trivială. Așa cum a remarcat Huxley 
în „Brave New World”, libertarienii și raționaliștii care se opun 
Tiraniei, nu au reușit să țină seama de apetitul aproape nelimitat al 
omului pentru Distracţie/Distragere. În „Nineteen Eighty-Four”, 
Orwell a adăugat că oamenii sunt controlați de Durere/Suferinţă. 
În „Brave New World”, ei sunt controlaţi de Plăcere. Pe scurt, 
Orwell se temea că Frica de Durere/Suferinţă ne va ruina. Huxley 
s-a temut că Dorința/Plăcerea ne va distruge.“

Lumea noastră de astăzi ni le dă pe amândouă odată, aceste 
două Distopii Polare Opuse. Suntem într-o lume de Plăcere 
inimaginabilă și simultan, de Frică/Oroare de neimaginat 
(războiul, terorismul, foametea, sărăcia, dezastre naturale, 
nesiguranță, șomaj, nevroze, depresie, boli psihice). Este timpul 
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să lăsăm în urmă Plăcerea și Suferinţa (raiul și iadul) și să adoptăm 
RAŢIUNEA. Cu Rațiune, putem proiecta Plăcerea și Suferinţa de 
care avem nevoie pentru a duce vieți optime.”

OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI COPIII

„Este sarcina guvernului de a ști ce înseamnă cu adevărat 
Libertatea. Cine poate nega faptul că libertatea constă în dreptul 
copilului de a avea acces egal și imparțial la școlile majore de 
gândire ale rasei umane și de a alege liber, fără nici o dezaprobare, 
presiune sau amenințări, Calea În Viaţă care este în cea mai mare 
măsură în acord cu Caracterul, Natura, Personalitatea și Talentele 
lui? Copiii sunt ființe umane unice. Ei nu sunt anexe ale părinților.

Ei sunt blocuri noi de marmură și își pot ciopli propriile 
sculpturi, nu să le folosească pe cele ale părinților lor de mâna a 
doua.

COPIII NU SUNT PROPRIETATEA PĂRINȚILOR.
PĂRINȚII NU TREBUIE SĂ DISPUNĂ DUPĂ 

BUNUL PLAC DE COPIII LOR.
Copiilor, ca și Națiunilor, ar trebui să li se permită să se 

autodetermine.
Viața este într-adevăr incredibil de simplă. Sprijini 

Libertatea sau nu? Dacă sunteți părinte, credeți că este dreptul dvs. 
să vă Îndoctrinați copilul cu opiniile minoritare, extremiste pe 
care le aveţi?

Fiecare Religie de pe pământ este o sectă minoritară, 
extremistă.

Catolicii, cea mai mare sectă, reprezintă aproximativ 16% 
din populația lumii. Deci, 84% din oamenii lumii resping mesajul 
celei mai „reușite” religii. Catolicii sunt, prin urmare, o mică 
minoritate de fanatici, care cred că 84% dintre necredincioși merg 
în iad. Asemenea, musulmanii. Cât despre evrei – „poporul ales” 
al lui YHWH – aceştia sunt una dintre cele mai mici secte de pe 
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planetă, doar câteva milioane de oameni.
Ce drept are un tată evreu ortodox să-și mutileze fiul 

nou-născut prin circumcizie, să-l îmbrace într-un anumit fel, să-l 
expună la opinii minoritare extremiste, să-l forțeze să asculte de 
sute de reguli și legi ridicole, să urmeze o anumită dietă, să meargă 
la anumite școli, să se amestece cu anumiți oameni și să evite pe 
alții, să fie complet înstrăinat și tăiat de lumea întreagă?

Asta numim LIBERTATE?
Este SPĂLAREA CREIERELOR COPIILOR ceea ce 

definim ca o expresie a adevăratei LIBERTĂŢI?
Dacă nu, atunci nu ar trebui să facem ceva? Dacă nu 

intervenim, atunci nu suntem mai buni decât cei care au dezaprobat 
comerțul cu sclavi, dar nu au ridicat nici un deget să-l oprească. 
Toți copiii sunt înrobiți. Este timpul să-i eliberăm. Așa cum noi ar 
fi trebuit să fim eliberați când eram copii, dar nimeni nu a venit să 
ne ajute.

Libertatea nu înseamnă a permite părinților să fie „liberi” 
să-și înrobească copiii. Libertatea înseamnă eliberarea tuturor 
copiilor de orice tip de Sclavie sau de Îndoctrinare, în special din 
cauza propriilor părinți, din moment ce sunt cei mai periculoşi 
dintre toți. Dacă fiecare copil „creștin” ar fi crescut într-o gospodărie 
islamică, toți ar fi musulmani. Dacă fiecare copil „musulman” ar 
fi crescut într-o casă creștină, toți ar fi creștini. Cu alte cuvinte, 
Religia este total irelevantă. Factorul important este SPĂLAREA 
CREIERULUI.

Când fiecare copil de pe pământ va fi crescut în mod liber 
– fără spălarea creierului, de orice fel – atunci se va putea spune 
că rasa umană a atins Libertatea. Până când nu vine acel moment 
divin, omenirea nu va fi liberă “

Kreator - Violent Revolution with lyrics
https://youtu.be/un9UR2SGiKc 
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PETER JOSEPH – THE ZEITGEIST MOVEMENT

„Î: Peter, care credeți că este cel mai mare obstacol în 
calea schimbării sociale?

R: Narcisismul oamenilor: Modul natural în care Mintea, 
presată de nevoia culturală de Status şi teama de a-l pierde, 
precum şi de lipsa Securității viitoare, va favoriza „Câștigurile” 
pe termen scurt în detrimentul Progresului pe termen lung.

Majoritatea oamenilor cred că sunt social Conștienți. Le 
place să creadă că atunci când merg la un miting activist sau 
semnează o petiție, fac ceva pentru a progresa lucrurile. Dar cea 
mai mare parte este o iluzie cathartică. Ceva care le dă aprobarea 
tacită pentru a se întoarce la căile narcisiste înguste și interesate 
exclusiv de sine. Acesta este ciclul. Această atitudine socială 
pasivă sau derizorie accentuează vinovăția individului, de dată ce 
se întoarce și își promovează propria lume superficială.

99,99% din oameni nu sunt satisfăcuţi de carieră, familie, 
propriul ego şi propria imagine și ţin cu dinadinsul să arate totuşi 
că au „succes” într-un fel. Această tendință este ceea ce menține cel 
mai mult temerile și traiectoriile negative ale societății, deoarece 
nimeni nu are curajul să meargă la nivelul următor.

Este, de asemenea, ceea ce reduce sensul de Compasiune a 
oamenilor, căci „prea multă” Compasiune înseamnă a-şi submina 
instinctul de supraviețuire şi a risca să piardă un avantaj Competitiv.

Astăzi în Occident, mai ales începând cu anii 1960, 
oamenii s-au transformat în interior, subscriind la logica propriei 
îmbunătățiri, pentru a se promova și a-și asigura stabilitatea doar 
pentru ei înșiși. Și asta va schimba lumea externă. Deci, pentru 
a schimba lumea, schimbă-ţi modul în care vezi lumea, asta este 
logica. Câte grupuri de auto-ajutorare, grupuri de meditație și 
organizații de tip „life coach” avem în comparație cu organizaţiile 
care încearcă să facă schimbări structurale în societate? Probabil 
un raport de 1.000: 1. Este profund miopic.
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Firește, este foarte greu să-ți schimbi Sinele într-un mod 
care se contrazice cu stimulentele structurii sociale, deoarece 
fiecare este atât de orientat / răsplătit de ea. Supraviețuirea în acest 
Sistem depinde de succesul afacerii, care presupune o Persona 
(ceea ce arătăm celorlalţi – Jung) atractivă.

Hyper-individualismul, Grupismul, Egoismul, Vanitatea 
și acest joc psihologic al Activistului „Catharsis” – paralizează 
societatea prin teama eventualelor pierderi viitoare. Din acest 
motiv, nu putem avea încredere în „majoritatea democratică” că 
va face ceva pentru a ajuta cu adevărat.

Ei sunt prea hipnotizați, se pregătesc pentru următoarea 
fotografie, întâlniri de afaceri, strategia de investiții, şcoala de 
gătit, sesiunea de terapie, manichiură, îndepărtarea moliilor, 
mărirea sânilor, tratamentul pentru chelie, frecventarea clubului, 
vizionarea TV, shopping etc.”

VIZIONARII

„La ADEVĂR ajunge întotdeauna o Minoritate, iar 
Minoritatea este întotdeauna mai puternică decât Majoritatea, 
deoarece Minoritatea este în general formată din cei care într-
adevăr au o Opinie, în timp ce Puterea Majorităţii este iluzorie, 
aceasta fiind formată din oameni care nu au Opinii – și care prin 
urmare, când este evident că Minoritatea este mai puternică, o 
să-i asume părerea.”

Kierkegaard
„Să nu te îndoieşti nicio clipă că un grup mic de cetăţeni 

grijulii şi dedicaţi pot schimba Lumea. Aşa s-a întâmplat de 
fiecare dată.”

Margaret Mead – antropolog

„De-a lungul secolelor au existat oameni care au făcut 
primii pași pe drumuri noi înarmați cu nimic altceva decât propria 
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lor Viziune. Obiectivele lor erau diferite, dar toți aveau 4 lucruri 
în comun:

– Pasul lor era primul;
– Drumul era nou;
– Viziunea era neîmprumutată;
– Răspunsul pe care l-au primit – Ura.
Marii creatori – gânditorii, artiștii, oamenii de știință, 

inventatorii – au rămas singuri împotriva tuturor la vremea lor. 
Fiecare Gând minunat a fost respins. Fiecare mare Invenție a 
fost denunțată. Primul motor a fost considerat nebunie. Avionul 
a fost considerat imposibil. Energia Electrică era considerată 
periculoasă. Anestezia a fost considerată păcătoasă. Dar bărbații 
cu Viziune au mers înainte. S-au luptat, au suferit și au plătit. Dar 
în cele din urmă au câștigat.”

„La început te vor ignora, apoi vor râde de tine, apoi vor 
lupta împotriva ta şi apoi vei câştiga.”

Mahatma Gandhi

INTERNET ȘI FACEBOOK

„INTERNET-ul este ultima mașină „meme”. Un număr 
inimaginabil de mare de site-uri concurează pentru atenție. Practic, 
toate Cunoștințele despre rasa umană sunt disponibile pe 
Internet. Acesta poate fi accesat instantaneu de oriunde din lume. 
Noile idei se pot răspândi pe tot globul rapid, dar cele mai multe 
dispar și mor. Există o concurență sălbatică între Idei, iar cele care 
au succes tind să fie de anumite tipuri, reflectând mentalitatea 
umană.

Modificările pe care le va aduce Internetul în condiția 
umană pot să ne accelereze calea spre divinitate, punând în prim 
plan tot ce este mai bun în noi și împărtășind instantaneu la nivel 
mondial, sau ne poate crea mari neajunsuri prin contaminarea 
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instantanee a întregii lumi cu tot ce avem mai rău în noi. Internetul 
prezintă atât ce-i mai bun, cât și ce-i mai rău în omenire, iar 
ce-i mai rău pare să câștige.

Există un film numit „Idiocracy” în care IQ-ul rasei 
umane a suferit un declin catastrofal, iar idioții cronici conduc 
planeta. Să recunoaștem, lumea este deja condusă de idioți, dar 
lucrurile s-ar putea înrăutăți. Internetul este cu siguranță capabil 
să dea naștere unei adevărate Idiocrații. Dacă vă uitați vreodată la 
listele de internet despre „ce se tratează?” nu veți vedea niciodată 
nimic inspirat, filosofic, științific, intelectual, spiritual, creativ sau 
artistic. Invariabil, lista „Top Ten” reflectă Cultura Celebrităților. 
Suntem obsedați de cele mai recente noutăţi despre VIP-uri, actorii 
și vedetele de top.

FACEBOOK este aproape în întregime lipsit de valoare. 
Sute de milioane de oameni se uită la poze și schimbă glume și 
bârfe. Este asta tot ce poate face mai bun Omenirea? Unde este 
Facebook pentru schimbul filosofic, pentru împărtășirea celor mai 
recente descoperiri științifice, pentru activismul politic, schimbarea 
guvernului, analiza economiei, discutarea tehnicilor pentru 
transformarea psihologică a societății? Unde este Facebook-ul 
Spiritual, Facebook-ul Intelectual și Cultural? Sigur, puţini încep 
uneori campanii despre ceva serios din când în când, dar esența 
Facebook-ului este Narcisismul, lipsa de Înțelepciune, lauda de 
sine și auto-promovarea.

Cineva ca Noam Chomsky ar spune că Scopul principal al 
Fakebook (nu, nu e o greşeală de tastare) şi al celorlalte activităţi 
din Internet este acela de a ține masele distrate, în timp ce 
Manipulatorii și Agitatorii sunt cu adevărat în acţiune.”

STAR TREK SAU MAD MAX?

„Umanitatea are, în esență, posibilitatea de a alege între un 
Viitor în stil Star Trek sau un viitor stil Mad Max. Acest lucru 
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este exact. Omenirea are posibilitatea de a alege între Iluminare 
şi Întunecare. Avem de ales între Unitate şi Diviziune. Avem de 
ales între Pace şi Război. Avem de ales între Altruism și Egoism.

Matematica Ontologică este ceea ce va aduce adevărata 
Iluminare omenirii, Unitate, Pace, Altruism și Star Trek. Orice 
altceva va aduce mai devreme sau mai târziu, Întunericul, Divizare 
totală și Fragmentare, Război, Egoism extrem și cu adevărat… 
Mad Max.

Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră pentru a ne 
asigura că umanitatea evoluează și avansează spre un viitor de 
Iluminare totală de stil Star Trek și nu regresează și nu se îndreaptă 
spre un viitor stil de viață Mad Max. După cum stau lucrurile 
acum, omenirea se aliniază rapid spre Abis. Dacă nu acționăm, 
în curând nebunia descrisă în Mad Max va deveni REALITATEA 
noastră colectivă.

Aceasta nu este o glumă. Uită-te puțin la lumea noastră. O 
mare parte din ea este deja în Mad Max. Există milioane și milioane 
de oameni nevinovați, pe toată planeta, care sunt forțați să trăiască 
în iadul pur al sărăciei, iar rasa umană în ansamblu nu face nimic 
în privința aceasta. Această nebunie dovedește că sistemul nostru 
economic al capitalismului de piață liberă este un sistem complet 
corupt. Această nebunie dovedește că actualul capitalism al pieței 
libere trebuie să fie eliminat și complet înlocuit de capitalismul 
social cât mai curând posibil. Capitalismul Social, prin programe 
cum ar fi Educația Universală și Asistența Medicală Universală, 
poate fi vehiculul care deschide calea către o Economie Bazată 
pe Resurse și un viitor uman complet liber de Elita Bogată şi cea 
Religioasă. Un viitor uman mult mai mare și mai fantastic decât 
orice altceva imaginat vreodată în Star Trek.

Deci, dacă vreți cu adevărat să opriți nebunia omenirii, 
dacă vreți să vindecați cu adevărat rasa umană de nebunia sa și de 
dorința ei nebună de a domina (și de a fi dominată), atunci trebuie 
să citiți „The Truth Series” şi „God Series” și toate celelalte serii 
de cărți superbe scrise de Illuminati Pythagoreici și trebuie să 
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răspândiți Cuvântul despre ele în orice fel. Puteți găsi o întreagă 
listă a tuturor cărților scrise de Illuminati pe site-ul web unde a 
început totul:

http://www.armageddonconspiracy.co.uk/
Așa că citiți cărțile de Matematică Ontologică și apoi 

faceți-vă activi în răspândirea mesajului lor de Rațiune și Logică 
către restul lumii. Mai avem timp să salvăm această specie pe care 
o numim Omenire, deci ce mai așteptăm? Să salvăm lumea!”

https://sacredcause.com/category/pythagorean-
illuminismontological-mathematics/

CARITATEA
  
„Caritatea este o ramură a Relațiilor Publice (PR - 

Public Relations) și a promovării Mărcii (brand positioning). 
Celebritățile și cei Super-Bogați se consultă cu managerii lor de 
Marcă înainte de a decide care sunt Cauzele care trebuie susținute. 
Este vorba de Afaceri și de nimic în legătură cu o Caritate 
adevărată.

Fotografii și Jurnaliștii sunt mereu la îndemână la aceste 
festivități de Caritate pentru a ne spune cât de minunați și generoși 
sunt cei Bogați. Cine poate înghiţi ironia miliardarilor plini de 
mâncare de cinci stele care apoi, să semneze cecuri pentru oamenii 
înfometați din Pakistan?

Recent, Fondatorul Microsoft, Bill Gates, și super-
investitorul Warren Buffett au anunțat, en fanfare, „The Giving 
Pledge”, prin care un număr de Ultra Bogaţi promit să renunțe 
la o parte din averea lor. Ei bine, dacă ați avea o Avere de 10 
miliarde de dolari, nu ar fi un sacrificiu prea mare pentru a oferi 
5 miliarde de dolari, nu-i așa? De ce aplaudați? Că doar nu se 
aruncă pe ei înșiși și familiile lor în mizerie. Ce sacrificiu au făcut? 
Ce suferință au îndurat? Se schimbă cu ceva stilul lor de viață ca 
urmare a gestului lor? Acest lucru este obscen, nimic mai mult. 
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Acești oameni au obrazul să se numească „filantropi” (iubitorii 
omenirii). De fapt, comportamentul lor dovedește contrariul. Ei 
disprețuiesc omenirea. Bill Gates și Warren Buffett se spune că au 
o avere combinată de 90 de miliarde de dolari. Doi bărbați cu o 
bogăție mai mare decât țări întregi!

Cum e posibil acest lucru? Cine o permite? Imaginați-vă 
câţi copii sărmani ar fi putut primi cea mai bună Educație și o 
Şansă reală în viață dacă ar fi primit 90 de miliarde de dolari de 
la Gates și Buffett. Ce este în neregulă cu Omenirea de crede că 
este Bine, Moral și Sănătos a permite ca doi bărbați să aibă 90 de 
miliarde de dolari? Este criminal și obscen. Este un atac asupra 
celor săraci și o insultă față de Meritocrație.

Din lista celor aproximativ 40 de „darnici”, mulți sunt 
evrei:

- Michael Bloomberg
- Eli și Edith Broad
- Barry Diller și Diane von Furstenberg
- Larry Ellison
- Joan și Irwin Jacobs
- Lorry Lokey
- Bernie și Millie Marcus
- Bernard și Barbro Osher
- David M. Rubenstein
- Herb și Marion Sandler
- Jeff Skoll
- Sanford și Joan Weill
- Alfred Mann
- George Kaiser
- Jim Simons.
Având în vedere că evreii americani reprezintă aproximativ 

1,7% din totalul populației, nu este extraordinar faptul că 33% 
dintre miliardarii americani sunt evrei? Și, bineînțeles, ei sunt mai 
mult decât înclinaţi să doneze organizațiilor caritabile sioniste.

Caritatea nu are nimic de-a face cu Cauze bune. Este vorba 
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de politică, posturi, rețele, poziționarea Mărcii (Brand) și PR. 
Totul este o Mafie. Nu-i lăsa să te păcălească. Nu le jucați jocul. 
Acești oameni nu ajută umanitatea. Ei sunt Problema, nu Soluția.

Reevaluează toate valorile!”

STATUL PUTERNIC

„Statul poate fi privit ca o Super Persoană, alcătuită din 
persoane la fel cum creierul este format din celule creierului. Pe 
măsură ce crește Calitatea Oamenilor, la fel creşte și Calitatea 
Statului. Orice forță care împiedică Progresul poporului trebuie să 
fie înlăturată. Democrația Liberală (orientată ideologic Privatizării 
în dauna Statului) este principalul obstacol în calea următoarei 
etape a Evoluției umane. Împiedică oamenii obișnuiți să atingă 
cea mai înaltă Calitate de care sunt capabili.”

MONARHIA

 „Care este Agenda ta? Nu te uita în jur şi nu ridica din 
umeri. Pune-ți amprenta! Acesta este testul vieții tale. Ce ai 
realizat? Ce ai făcut? Unde sunt realizările tale?

Vechea Ordine Mondială (OWO) stăpânește Pământul 
pentru că li se permite.

Nu există reptilieni ciudați, schimbători în forme pan-
dimensionale, în spatele scenei. Există doar nişte oameni muritori a 
căror Putere ar putea fi îndepărtată cât ai clipi. Regina Angliei nu are 
sânge albastru, puteri supranaturale sau inteligență extraordinară. 
E doar o femeie bătrână. Ea este „Regina” pentru că oamenii 
aleg să o recunoască astfel. Dacă nu ar face-o, atunci nu ar mai fi 
regină. Este atât de simplu. Regele francez Louis XVI a descoperit 
ce se întâmplă când oamenii, în masă, aleg să gândească altfel. 
Imediat, el nu a mai fost rege, ci doar un Criminal, un Parazit și un 
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Trădător, care aștepta să fie ghilotinat cu toți ceilalți infractori și 
trădători ai poporului. În exact același fel, puterea OWO ar putea 
fi distrusă peste noapte, dacă oamenii şi-ar propune asta.

Eliberați-vă Mintea! Deconectați-vă din Matrix! Nimeni 
nu vă oprește. Nimeni nu oprește oamenii din Marea Britanie de 
a fi Liberi. Având un monarh ca șef al statului, ei aleg să fie Slugi. 
Ei sunt oameni supuşi, patetici, pasivi, proști și lași, care nu au 
curajul să preia controlul asupra vieții lor. Monarhii nu își mai pot 
impune fizic voința prin intermediul armatelor lor. Deci, ce motiv 
ar putea avea poporul britanic pentru a fi Supuşi ai unui monarh, 
mai degrabă decât Cetățeni Liberi? Nimeni nu îi forțează să fie 
monarhiști. Ei au ales această condiție abjectă pentru ei înșiși. 
Poporul britanic este o rușine.

Britanicii sunt fraieri preocupaţi de Ceremonie și Tradiție. 
Sunt Reacționari și Conservatori. Ei trăiesc în Trecut, încercând 
să reînvie în imaginația lor slabă, gloriile anterioare. Ei știu că 
cele mai bune zile sunt în spatele lor. Dacă aveau vreo ambiție 
pentru viitor, ar fi dat afară familia „regală” din palatele sale și ar 
fi procedat la deportarea lor.

Întreaga Marea Britanie este condusă în acest fel: o cantitate 
enormă de costume, recuzită, palate, coroane, robe, diamante, aur, 
limuzine, soldați de paradă în uniforme roșii și cavalerie în platoşe 
strălucitoare. Și asta e de ajuns să-i satisfacă pe britanici, una dintre 
cele mai stupide națiuni de pe Pământ. O treime din populația 
britanică s-a declarat „extrem de entuziasmată” de o nuntă regală. 
Astfel, fraierii sunt atrași în Circ și aplaudă ca niște proşti, în timp 
ce Stăpânii lor își alimentează propria Putere. Marea Britanie este 
o națiune care trăiește în Trecut.

Un lucru e sigur - mântuirea lumii nu va veni niciodată 
din Marea Britanie. America ar trebui să țină seama de avertizarea 
britanică. Chiar și cele mai puternice națiuni pot deveni patetice 
(Istoria o demonstrează). Marea Britanie este doar un parc tematic 
gigantic al istoriei trecute. Este Irelevantă în lumea modernă.”

 N.A. „Avem şi noi faliţii noştri” în Dacia!?
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ILUMINATI PHALANX (The Illuminati Series 5) – 
(FALANSTERUL ŞI FAMILIA)

„Care este sursa principală a nemulțumirii lumii, a tuturor 
toxinelor care otrăvesc progresul omenirii? Care este modalitatea 
prin care Power Elite își impune politica de împărțire și de 
guvernare pentru a se asigura că poporul nu se ridică și nu o 
răstoarnă? Care este mecanismul de transmitere a credințelor 
religioase dăunătoare, iraționale și periculoase, cum ar fi cele 
ale creștinilor, musulmanilor și evreilor? Răspunsul este același 
în fiecare caz – FAMILIA.

Familia este ultima „vacă sacră”. Cu toate acestea, ce este 
familia arhetipală „nucleară”, alta decât doi părinți mediocri și 
o pereche de copii anihilaţi psihic și consumatori? Cum poate 
aceasta să fie baza progresului uman? Cum poate acest lucru să 
exprime dorința omenirii de a ajunge la stele, de a crea un pod 
către cer și a de forma o comunitate a zeilor?

Familia, ca unitate centrală a societății, este o catastrofă. 
Și ce zici de toate familiile eșuate, familiile disfuncționale, 
familiile inferioare? Ce contribuție pozitivă sunt aceste legiuni 
ale familiilor defecte? Nu sunt doar o risipire permanentă a 
resurselor și un motiv de creștere a criminalității?

Desigur, rasa umană poate avea o alternativă la familie. 
Desigur, oamenilor li se poate oferi o alegere.

Această carte a Iluminaților Pitagoreici, explorează ideile 
gânditorilor francezi radicali din secolul al XIX-lea, Henri 
de Saint-Simon și Charles Fourier. Acești vizionari utopici, 
susținători ai unei abordări mult mai comunitare a vieții, oferă 
soluția pentru nelegiuirile omenirii? Ar trebui conceptul lui Fourier 
de „FALANSTER” – comunitatea perfectă – să fie noua bază a 
societății? Este tipul de profilaxie psihologică susținută de Fourier, 
prin care oamenii asemănători pot fi adunați împreună ca prieteni, 
în timp ce dușmanii naturali sunt păstrați separați, cheia pentru 



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 89

comunități stabile, prospere şi fericite? Comunitățile „phalanx” 
(Falansteruri) pot fi folosite pentru a revoluționa politica și a da 
oamenilor un fel de Autonomie Locală și sistemele politice spre 
care tânjesc?

Este actualul guvern al Regatului Unit reprezentarea 
perfectă a Elitei Privilegate? Studiați legăturile incredibile dintre 
membrii regimului britanic de guvernământ și vedeți cât de 
surprinzător asemănători sunt toți aceștia. Ce este Societatea Piers 
Gaveston? Ai o șansă în viață dacă nu te-ai dus la școlile, colegiile 
și universitățile potrivite, nu te-ai alăturat cluburilor și societăților 
potrivite?

Care este armata secretă care poate elibera omenirea? 
Este romanul distopian al lui George Orwell „1984″, studiul clasic 
al lumii în care trăim astăzi?

E timpul sa te trezeşti!
E timpul pentru Adevăr.
Iluminații Pitagoreici au rezistat la Power Elite timp de 

milenii.
Alăturați-vă luptătorilor pentru libertate!”

CELEBRITĂŢI

„Celebrități, cine are nevoie de ele? Iată câteva exemple 
clarificatoare de cum celebritățile au într-adevăr prea mult timp și 
prea mulţi bani pe mâini. În timp ce acești oameni sunt într-adevăr 
o mizerie a pământului, ceea ce este mai rău este că oamenii 
obișnuiți se străduiesc să fie asemenea acestor demenţiali retardaţi.

• Victoria Beckham a cheltuit 33.000 de dolari pe un 
iPhone de aur și cheltuiește 1.400 € pe produse de frumusețe în 
fiecare zi.

• Conor McGregor a rezervat recent un întreg parc tematic 
pentru familia sa, purtând un costum Gucci, care a costat 2.025 €, 
în timp ce își plimbă descendenții într-un Moto-Triciclu Bentley.
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• Madonna cheltuiește 10.000 de dolari pe lună pe „apa 
Kabbalah”.

• Elton John a cheltuit 293.000 de lire sterline la un florar 
în mai puțin de doi ani.

• Actrița/modelul Rachel Hunter a cheltuit 15.000 de 
dolari pe o casă pentru cele două javre ale sale.

• În 2003, Bono a cheltuit o mie de lire sterline pentru a-și 
zbura pălăria favorită în Italia într-un loc de primă clasă.

• La înălțimea averii sale, Mike Tyson a cheltuit 2 milioane 
de dolari pe o cadă pentru soția sa, Robin Givens.

• La Premiile BET 2007, Beyonce a jucat în timp ce purta 
o pereche de jambiere de 100.000 $.

• Rihanna cheltuie 56.000 de dolari pentru aspectul ei… 
pe săptămână!

• Miley Cyrus a cheltuit 24.000 de dolari pentru extensiile 
de păr italienești.

• Donald Trump a cheltuit 100 de milioane de dolari pe 
un avion privat.

• Soulja Boy (cine dracu e?) A cumpărat un jet de 55 
milioane de dolari pentru cea de-a 21-a aniversare.

• Heidi Montag (câteva „soap opera” televizate) a cheltuit 
10 milioane de dolari pentru a se pune la adăpost de „ Apocalipsa 
Maya”.

Cimmeria on fb.

Vreţi să cunoaşteţi „Planurile Iluminaţilor” pentru 
CELEBRITĂŢI?

Citiţi „The Last Bling King” al lui Mike Hockney… se 
pare că Victoria Beckham a fost sursă de inspiraţie pentru un 
personaj.
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PROSTITUŢIA

 „Este de actualitate în aceste zile Scandalul Weinstein. Toate 
organele mediatice se ocupă de această chestiune, înmulţindu-
se ca ciupercile denunţurile unor actriţe şi modele care ar fi fost 
victime de abuzuri sexuale din partea acestui producător important 
de la Hollywood. Unele „şi-au adus aminte” după mulţi ani!? Toţi 
se ocupă cu „datul cu părerea” dedicând spaţii impresionante în 
toate organele mediatice, deşi nicio persoană Raţională nu putea 
avea dubii asupra modului cum se face „Ascensiunea spre Stele” 
în Lumea Spectacolului şi nu numai.

„Reclamantele” au fost sau sunt şi azi Stele, „Noi Zeiţe” 
ale „mjorităţii democratice” şi multe nu ar fi ajuns astfel, dacă nu 
treceau prin… „atenţiile” unora precum Weinstein.

Multe dintre ele sunt azi „ofilite” şi a face să se vorbească 
despre ele este o cunoscută strategie de Public Relation: „nu 
contează ce se spune, important e să se vorbească de mine”.

Este de tot râsul să vezi „vedetele” prin talk-show-ri luând 
poziţii pro şi contra în această chestiune.

Bineînţeles că reprezenții FEMINISMULUI şi în general 
cei ai „societăţii civile” au sărit „la bătaie”!?

Nimeni din aceste categorii „puse la zid” de Mişcarea Dacia 
nu consideră însă PROSTITUŢIE „căsătoriile de convenienţă” ale 
unor fufe aproape minore cu babalâci plastificaţi, dar BOGAŢI, sau 
ale unor ficioraşi imberbi cu babe siliconate, dar MILIONARE!? 
La fel de „survolată” este şi situaţia căsătoriilor musulmanilor cu 
fetiţe în adevăratul sens al cuvântului şi a poligamiei acestora, fără 
ca „societatea civilă” sau Noii Dumnezei ai Majorităţii Democratice 
să ia atitudine critică. Cică nu ar fi Politically Correct în numele 
MULTICULTURALISMULUI să combaţi Libertatea Religioasă!? 
Iată un exemplu de PROSTITUŢIE INTELECTUALĂ!

Iată confirmată „poziţia critică” a Mişcării Dacia, precum 
că „Noii Dumnezei” ai „majorităţii democratice” nu sunt altceva 
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decât specimene umane de joasă speţă, ce ar trebui mai degrabă 
huiduite decât venerate şi nu numai în Lumea Spectacolului, 
ci şi a Sportului pe Bani, a Partidismului, a Multinaţionalelor, 
a Jurnalismului, a Intreprinderilor de toate tipurile, oriunde 
PROFITUL şi CÂŞTIGUL MATERIAL EXAGERAT PENTRU 
PRIVILEGIAŢI există, adică PESTE TOT.

Nu întotdeauna avem de-a face cu Prostituirea Sexuală, 
care are rădăcini adânci în istoria omenirii; de cele mai multe ori 
avem de-a face cu PROSTITUIREA INTELECTUALĂ: Jurnalişti 
care scriu, produc sau propagă fake-news în interesul Patronilor, 
Magistraţi Corupţi de organizaţii criminale sau aflaţi în slujba 
Partidelor, Artişti politicizaţi, Educatori „privatizaţi”, Medici 
cumpăraţi de Big Pharma, Academicieni senilizaţi, Politruci 
trădători de ţară, Poliţişti cumpăraţi de Clanuri ş.a.

Cauza PROSTITUŢIEI este una singură: Actuala 
Paradigmă Socio-Economică. Conform Noii Paradigme 
Meritocratice-Iluministe, aşa ceva nu ar exista.

Dacă eu aş fi printre aceşti „Noi Dumnezei”, aş reflecta 
la ceea ce s-ar întâmpla cu mine în cazul că Logos (Raţiunea) 
ar înlocui Mytos (Emoţii, Senzaţii, Credinţe) în comportamentul 
oamenilor, mai ales că „semne de nesuferinţă” sunt tot mai 
frecvente: tot mai mulţi se întreabă „Cum de idiotul ăsta câştigă o 
avere alergând după o băşică”, sau „recitând tâmpenii şi apărând în 
Publicităţi Tembele”, sau „îndobitocind poporul cu tembelizorul”, 
sau „pălăvrăgind ignorant despre chestiuni publice” (politicieni), 
sau „făcând pe croitorul de prost gust (Înalta Modă)”, sau 
„proiectând construcţii aberante”, sau „promovând SubCultura”, 
sau „producând Pseudo-Artă”, sau „predând la o Universitate ce 
scoate Analfabeţi Funcţionali pe bandă rulantă”, sau „trecând de 
la oi la elită”, sau „pornind de la o mică băşică să aibă azi status 
de miliardar”, sau …

Ar putea veni o vreme când acestor „Noi Dumnezei” să li 
se ceară să plătească o friptură 100.000 de lei după „posibilităţile 
reale”, să li se Scuipe în farfurie, să fie Ignoraţi, să primească 
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Huiduieli în loc de Aplauze, să fie trimişi la vreun Canal, să 
populeze vreun Bordel, să trebuiască să dea cu Sapa ca să vadă 
şi ei cum e să Munceşti, sau să dea socoteală pur şi simplu pentru 
Dezastrul unei Naţiuni.

„Roata Morii se-nvârteşte” şi e aproape Clipa!… aşa 
profetizează Liga pentru Libertatea Nimenilor (LLN) din „The 
Last Bling King” a lui Mike Hockney.” 

 „Dacia Iluministă” - blog

COOPERARE VS. CONCURENȚĂ/COMPETIŢIE

„Omenirea are patru alternative:
1) Cooperare (grupuri; oameni care se ajută reciproc; 

altruism primitiv).
2) Concurență (indivizi care doresc slavă; oameni care 

refuză să se ajute reciproc; egoism primitiv).
3) Cooperarea pentru a Concura (echipe care caută 

glorie; egoism superior; egoism de grup).
4) Concurență pentru a Coopera (Meritocrația, unde 

Concurența e folosită pentru a decide cine este cel mai bine 
Calificat să facă tot ce este mai bine pentru toată lumea; altruism 
superior sau interes propriu iluminist).

Umanitatea a ales să trăiască prin (2) egoismul primitiv 
(egoismul individual) și (3) egoismul superior (egoismul de 
grup, egoismul familial, egoismul tribal). Altruismul primitiv (1) 
există ici și colo, dar este întotdeauna înfrânt de egoism. Numai 
altruismul superior (4) – Meritocrația – poate învinge forțele 
egoismului primordial.

Concurența trebuie să fie pentru binele superior – pentru 
binele public, și nu pentru cel privat.

Concurența trebuie să fie în scopul unei Cooperări mai 
eficiente, nu pentru glorificarea individuală.”

Mike Hockney – „The Holographic Soul”
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INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI

1. Viaţa Sexuală de David Apotheosis Pietsch (n.a. – 
selecţii)

Monoteismul = monogamie
Politeismul = polyamority
Un Dumnezeu, Un Soț.
„Eu sunt stăpânul vostru, creatorul vostru, supuneți-vă, 

slujiți-mi, faceți cum vreau eu, nu există alți dumnezei în afară 
de mine, eu sunt întreaga ta realitate, nimic nu există dincolo de 
mine, orice recunoaștere sau închinare la alţi zei duce la moarte 
și la focul veşnic al iadului! Eu vă posed, așa că faceţi-mi voia! 
Supuneţi-vă!“

Semnat: Dumnezeul Monoteist
„Eu sunt soţul tău, ascultă-mă, serveşte-mă, fă cum doresc 

eu, eşti proprietatea mea, nu există alți bărbați dincolo de mine, 
eu sunt lumea ta, te definesc, sexul sau flirtul cu alți bărbaţi duce 
la persecuție sau chiar moarte, eu te am, fac ce vreau cu tine! 
Supune-te!“

Semnat: Soțul Monogam.

Monogamia poate fi văzută ca un rezultat direct al 
religiei monoteiste (și într-adevăr, cel mai probabil a apărut 
inițial ca instituție legală în națiunile abrahamice, astfel ca 
bărbaţii să pretindă proprietatea față de femei), în care patriarhul 
cosmic (yahweh) ordonă angajament și iubire necondiționate și 
necontestate pentru toți sclavii… soțul patriarhal, monogam, 
face același lucru cu soția lui. El o are pe ea complet supusă și 
dependentă de el, distrugându-i propria autonomie, liberul arbitru 
și alegerea independentă. Toți ceilalți bărbați sau femei devin 
invizibili și inexistenți pentru ei și se așteaptă ca ei să se supună 
pe deplin singurului lor soț pentru întreaga Viaţă. În unele culturi 
islamice, este imposibil ca femeia să-și părăsească soțul, deoarece 
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riscă să fie ucisă cu pietre. Polyamoritatea este demonizată și 
considerată un păcat, la fel ca politeismul. Dacă „înșeli” partenerul 
tău, chiar și într-o națiune mai avansată cum ar fi America, ești 
catalogat ca „rău”, totuși persoana care te tratează ca Posesiune a 
sa și ca Obiect nu este niciodată pusă la îndoială.

Există o mulțime de legături între mentalitatea monoteistă 
abrahamică și mentalitatea patriarhală, monogamică… Avraamicii 
cred despre Căsătorie că este ceva sacru și minunat, că au făcut 
lucrurile morale și corecte și că au obținut ceva grozav. Ei nu-
și dau seama cât de a dracului devine Umbra lor din cauza 
acestui „angajament”, sau cum promovează inconştient Instituţia 
Controlului Patriarhal. Bineînțeles, oamenii vor face așa cum 
vor și vor avea motivele lor și poate că unele căsătorii nu sunt 
aşa de rele de cum am spus, dar în general, nu-mi place Instituția 
Căsătoriei în actuala concepţie și cred că statul nu ar trebui să se 
intereseze de căsătorii din punct de vedere legal sau financiar, sau 
să persecute oamenii pentru „adulter” sau promiscuitate.

Sunt sigur că Mariajul este o instituție de pur Control 
influențată satanic, întruchiparea și exprimarea sexuală a 
Monoteismului, devenit dominant din punct de vedere social prin 
Avraamism. Este o cale pentru oameni de a vedea cum ar fi să fii 
ca și yahweh pentru câțiva ani, dar numai în familie.

Aș vrea să trăiesc mai degrabă în ascetism decât să-mi 
predau Liberul Arbitru unui „soț” pentru tot restul vieții mele.

Monogamia face și mai grea întâlnirea cu parteneri 
sexuali, pentru că majoritatea oamenilor sunt „luați”(indiferent de 
ce dracu înseamnă asta) și chiar dacă simți o dorință înflăcărată 
în vine, sexul este complet în afară de discuţie, pentru că există 
„partenerul fix”. Pentru cei cu un control mai mic al impulsurilor, 
acest lucru poate duce la furie, deoarece cei care sunt singuri și nu 
pot găsi un partener în această lume înstrăinată sunt lăsați cu nimic 
altceva decât cu mâna lor dreaptă, internetul și imaginația (lol). 
Asta cauzează de asemenea, cartelul subteran al traficului sexual 
și prostituției, deoarece am făcut foarte greoi sexul natural, liber, 
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sigur, consensual.
Orice se poate crede, Natura, NeConștientul, Dialectica 

Socială, Dionysos și Rațiunea vor căpăta spaţiu în timp util și 
toate vor fi libere, în toate aspectele vieţii.”

2. Implicaţii Socio-Economice
Instituţia Căsătoriei trebuie eliberată de actuala Paradigmă 

Sclav-Stăpân (ca TOATĂ societatea de altfel). Instituţia Căsătoriei 
se integrează din plin în Paradigma Pieţei Libere aflată sub 
guvernarea lui MAMMON.

Asistăm azi inerţi la „căsătorii din interes economic”: 
tinere sărace care se căsătoresc cu bătrâni bogaţi, ba chiar fetiţe 
în fragedă pruncie ce sunt cumpărate de musulmani, fără ca 
„societatea civilă” (ONG-uri), guvernanţii naţionali, organizaţiile 
internaţionale (UNICEF, ONU, UE ş.a.m.d.), organele mediatice 
sau clerul să intervină în numele Drepturilor Fundamentale ale 
Oamenilor.

Impactul Social este devastant şi actualul exemplu 
de „Toleranţă cu Intoleranţii Islamici” (Multiculturalismul şi 
Corectitudinea Politică) este edificator, inducând în mod serios 
oricărui Om Raţional să creadă într-un Scenariu Elaborat de 
cultivare a Fricii, Individualismului, Rasismului, Extremismului, 
Înlocuirii Etnice, Nivelării În Jos a  Cunoaşterii ş.a.m.d.

După cum afirmă Iluminismul, LIBERUL ARBITRU 
este singurul Drept Natural al Omului, celelalte fiind atribuite 
sau retrase de Om, deci discutabile. Exact acest Unic Drept 
Natural este călcat în picioare de Instituţia Căsătoriei aşa cum e 
conceptualizată azi!

Pentru a înţelege întotdeauna mai bine CAUZELE unei 
situaţii, trebuie pusă întrebarea: Cui Foloseşte? (Cui Bono?)

Evident că Instituţia Căsătoriei foloseşte celor BOGAŢI 
pentru a-şi asigura PRIVILEGIILE MOŞTENITE: avere, pile, 
relaţii, nepotism, favoritism, popularitate  ş.a.m.d., chiar dacă 
tocmai ei sunt cei care o „încalcă” mai mult!?
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Vorba aia (extrapolare): „Nu face ce face Bogatul, ci ceea 
ce-ţi zice!”

3. Implicaţii psihologice
Pentru ca Omenirea să accelereze procesul DEVENIRII 

(BECOMING), de mare importanţă este ECHILIBRAREA 
(HOMEOSTAZA) PSIHICĂ.

Aceasta e valabilă atât la nivel Individual, cât şi Social – 
„As Above, So Below”.

Pornind de la Tipurile de Personalitate MYERS-BRIGGS, 
această Echilibrare ar fi favorizată de COMPLEMENTARITATE: 
cuplurile cele mai reuşite sunt deci acelea în care personalităţile 
soţilor „se completează reciproc”. Evident că în Paradigma Pieţei 
Libere această necesitate nu este contemplată, cu efectele negative 
de rigoare.

Omenirea este azi DezEchilibrată fiind tot mai expusă 
Emoţiilor, Simţurilor, Tradiţiilor şi Narcisismului şi trebuie să facă 
conform principiilor Iluminismului, Saltul spre Raţiune, Intuiţie, 
Logică şi Altruism.

„COMMON SENSE”: „INTELIGENȚA” PENTRU 
PROŞTI

 
„Common Sense este doar o colecție de Prejudecăți 

dobândite la vârsta de optsprezece ani.”
Einstein
 
Cel mai mare dușman al Iluminării este „Common Sense”. 

În viața de zi cu zi, Common Sense „lucrează”, de aceea oamenii 
obișnuiți îl respectă. Majoritatea managerilor de exemplu, au 
Common Sense, adică știu cum să se adapteze Sistemului, să se 
supună regulilor acestuia, să se facă promovaţi pe trepte superioare, 
să evite ideile radicale, să evidențieze succesele lor modeste și să 
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învinovățească pe alții pentru eșecurile lor, să rămână permanent 
în domeniul convențional, acceptabil și necontroversat. Din 
păcate, sunt fără speranță la orice altceva. Toate Geniile, pe de 
altă parte, pot „vedea” mult dincolo de sfera Common Sense-ului 
convenţional. Ei folosesc Imaginația, Intuiția și Ideile Vizionare, 
nu Trivialitățile Common Sense-ului. Ce ați prefera să fiți – un 
Manager de mijloc cu o viață comună confortabilă sau un Geniu 
care a deblocat ușa Tainelor Existenței? Tragic pentru omenire, 
cei mai mulți oameni aspiră să fie manageri de mijloc. Asta e 
amploarea ambiției lor, orizontul lor. Aceştia sunt genul de oameni 
pe care Nietzsche i-a numit ca „Ultimi Oameni” (Last Man).

O persoană cu Common Sense va alege neputința, 
banalitatea și conformitatea. O persoană cu Common Sense 
dorește să fie la fel ca oricine altcineva, dar cu mai mult succes. 
Doar Excepţionalii sunt capabili să respingă ideea de a se conforma 
maselor. Nietzsche a descris masele conformiste, spălate pe creier, 
ca „turmă comună”, petrecându-și viața în pășunat.

Oamenii de afaceri și mulți oameni obișnuiți celebrează 
acest tip de Common Sense și se înfurie pe „intelectuali”. În multe 
țări, adevăraţii intelectuali sunt considerați inutili, indiferenți, 
pierzându-și timpul cu prostii speculative, nepractice. Cu toate 
acestea, dacă extratereștrii ostili ar intenţiona să extermine lumea 
noastră, „apărarea” pentru ca umanitatea să-şi merite continuarea 
existenței, ar fi operele celor mai mari intelectuali și artiști ai 
noștri, pe care le-am oferi ca dovezi. Nu am arăta conturile de 
profit și pierderi, PowerPoint-uri manageriale, conturi bancare, 
casele sau mașinile noastre.

Nu, le-am arăta picturile și frescele lui Michelangelo, 
Raphael și Da Vinci, sculpturile lui Rodin, Degas și grecii antici, 
filosofiile lui Pitagora, Platon, Aristotel, Heraclitus, Descartes, 
Leibniz, Hegel, Nietzsche, lucrările celor mai mari matematicieni 
precum Gauss, Fourier, Euler, Riemann, Cantor, ecuațiile științifice 
ale lui Einstein, Dirac, Heisenberg, Schrödinger, Feynman, Clerk 
Maxwell; le-am arăta lucrările lui Crick și Watson despre ADN, 



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 99

le-am spune despre Darwinism, despre Freud, Jung și Adler, le-am 
oferi operele lui Shakespeare și ale lui Goethe, le-am da poezia 
lui Byron, Shelley, Yeats, Eliot, muzica lui Beethoven, Mozart și 
Wagner.

Nu am prezenta străinilor o listă cu Bogați, Celebrități, 
Manageri, Bancheri, Avocați, Contabili, Antreprenori, 
Administratori de fonduri speculative și Comercianți de top. De 
ce nu?

Deoarece știm cu toții că acești oameni nu reprezintă 
deloc Gloria Umanităţii, Potențialul Uman exprimat la maxim. 
Deci, trebuie să vă întrebați de ce li se acordă acestora atâta 
importanță în societatea noastră, când sunt irelevanţi și chiar de 
rușine. Răsplata Exagerată pe care o primesc pentru eforturile lor 
mediocre, nu are nicio legătură cu Meritul, cu Excelenţa.

Niciun Geniu adevărat nu se pleacă la Common 
Sense. Măreţia omului nu sălăşluieşte în arena obișnuită, sterilă, 
obișnuită, îngenuncheată, a Common Sense-ului. Sigur, Common 
Sense-ul vă va ajuta să supraviețuiți, dar nu vă va duce niciodată 
în apropierea Adevărului Existenţei. Common Sense-ul este 
cel mai rău instrument imaginabil pentru înțelegerea Realității. 
Întotdeauna conduce oamenii departe de Cunoaștere și aproape de 
Prejudecăți, așa cum a observat şi Einstein.”

EFECTUL DUNNING-KRUGER

 „Efectul Dunning-Kruger a fost demonstrat şi definit 
de către psihologii americani, David Dunning, profesor la 
Universitatea Michigan, şi Justin Kruger, specialist în psihologia 
socială, de la School of Commerce, a Universităţii din New York, 
considerată a fi cea mai bună şcoală de business din Statele Unite 
ale Americii. Rezultatele studiilor şi analizelor au fost publicate în 
1999, în Journal of Personality and Social Psychology, o revistă 
ştiinţifică specializată în studiul personalităţii.
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Caracteristici ale Efectului:
1. Persoanele incompetente tind să îşi supraestimeze 

nivelul de competență.
2. Persoanele incompetente nu pot să recunoască nivelul 

de competentă al celor cu adevărat competenţi.
3. Persoanele incompetente nu îşi dau seama de 

incompetenţa lor.
4. Dacă o anume situaţie (studiu, formare, exerciţiu etc.) 

conduce spre o ameliorare semnificativă a nivelului de competentă 
al unei astfel de persoane, aceasta ar putea recunoaşte şi accepta 
lacunele anterioare.

Exemple:
– Efectul Dunning-Kruger este extrem de vizibil în viaţa 

politică, de exemplu, context în care multe persoane incompetente 
îşi supraapreciază competențele, fiind incapabile, în acelaşi timp, 
să recunoască nivelul de competență al altora sau, parafrazând 
maxima unui umorist francez despre cultură, şi politica este „ca 
gemul, cu cât ai mai puţin, cu atât îl întinzi mai mult”.

– În mass-media internaţională s-au făcut nenumărate 
sondaje şi analize legate de domeniul politic şi s-a ajuns, 
indubitabil, la concluzia că politicienii, cei mai mulţi dintre ei, sunt 
atinşi în cel mai înalt grad de efectul Dunning-Kruger, prin chiar 
faptul că simt nevoia să controleze tot, declarându-se competenţi 
în tot şi considerând oamenii de rând ca fiind incompetenţi, ei 
întruchipând, după expresia unui jurnalist de la revista Le Monde, 
tipologia hiper-hiper-incompetenților.

– Chiar şi „inflaţia legislativă”, pe care mass-media 
de la noi și de oriunde o comentează constant, este expresia 
incompetenţei şi a incapacităţii de recunoaştere a acestui fapt, 
în eroarea de autoapreciere mulți politicieni considerând că, 
pentru binele poporului, trebuie, printre altele, să legifereze toate 
aspectele existenţei noastre, depăşind, în sens negativ, cerinţele 
unei democraţii autentice şi moderne, care ar trebui să vizeze 
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un echilibru între ceea ce este controlabil prin lege şi libertatea 
individuală.

– În celebrul cotidian britanic The Times, într-un articol 
cu titlul „De ce votăm (încă) incompetenţi?”, răspunsul este chiar 
unul dintre argumentele pe care la oferă psihologii pentru efectul 
Dunning-Kruger: „Pentru că incompetenţa poate da încredere, iar 
încrederea este convingătoare. Cei incompetenţi se supraapreciază, 
cei competenţi au tendinţa de a se subaprecia. A fi inteligent poate 
crea impresia de ezitare, ceea ce riscă să nu convingă electorii”.

– Un alt exemplu este situaţia în care o persoană întrebată 
ceva în legătură cu un domeniu despre care nu ştie nimic, va da 
un răspuns, evident eronat, cu aerul că este expertă, în locul unui 
firesc „nu ştiu”. Pe un astfel de efect Dunning-Kruger mizează 
realizatorii emisiunilor umoristice, când intreabă diverse persoane, 
la întâmplare, despre fapte reale sau inventate sau despre sensul 
unor cuvinte şi primind cele mai aiuritoare explicaţii „competente”, 
majoritatea celor interogaţi vrând cu orice preţ să pară „avizaţi” în 
orice domeniu.

– Atinși de efectul Dunning-Kruger sunt și conducătorii de 
autovehicule cei mai periculoşi (care nu respectă regulile, merg cu 
viteză excesivă sau consumă alcool), ei plângându-se cel mai mult 
de incorectitudinea celorlalţi.”

Sursa: https://destepti.ro/efectul-dunning-kruger-de-
ce-ignorantii-si-incompetentii-se-supraapreciaza

https://youtu.be/QRBmBzLusoY

LUX

„De ce sunt Super-Bogații atât de dornici de Consumul de 
Lux? Există doar atât de mult caviar pe care îl puteți mânca înainte 
de a deveni obositor, atât de multă șampanie pe care o puteți bea 
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înainte să înceapă a vi se părea poşircă, atât de multe mașini de 
lux pe care le puteți deține înainte să le aruncaţi în garajul enorm 
și să uitați cu totul despre ele. Nu puteți să conduceți două mașini 
deodată sau să trăiți în cele cinci case de lux în același timp. Trei 
sferturi din hainele dvs. de designer vor rămâne în dulap, folosite 
odată și apoi uitate. Aveți un Rolex strălucitor. Mare lucru. Îţi 
spune timpul mai bine decât un ceas digital din plastic?

O mare parte din Consumul de Lux este de fapt despre 
altceva: Status, Prestigiu, Putere.

Bogații cumpără anumite Obiecte de Lux doar pentru a 
dovedi că sunt Bogați; pentru a se asigura că toți ceilalți știu cât de 
Bogați și Puternici sunt. Un Rolex nu este un ceas; este o armă de 
status, concepută să nu fie la îndemâna unei persoane obișnuite. 
Valoarea sa este ca o semnificație a bogăției și a exclusivității, nu 
ca un instrument de măsurarea timpului.

Deci, ce ar face oamenii obișnuiți când sunt în prezența 
unor indicatori de stare? Ar trebui să arate DISPREŢ absolut.”

Vreţi să ştiţi cum se manifestă DISPREŢUL?
Citiţi ce scriem noi apropos de L.L.N. (Liga pentru 

Libertatea Nimenilor – Ligue for the Liberation of Nobodies).

EDUCAŢIA

„Sistemul educațional este conceput pentru a produce 
furaje pentru mașinile capitaliste de cârnați: oameni care ascultă 
și nu pun întrebări dificile. Elita nu dorește ca nimeni să stea în 
fața lor și să-i provoace pentru cele mai bune locuri de muncă. 
Deci, de când intri în sistemul educațional, eşti îndoctrinat în 
legătură cu îndeplinirea rolului tău în societate: viitor SCLAV. Nu 
ești niciodată educat să fii tu însuţi. Școlile varsă droizii de muncă 
cu puțină imaginație sau inteligență. Ele creează conflicte între 
diferite Tipuri Psihologice, permițându-le şmecherilor dominanți 
să se ridice la vârf (la fel cum au crescut și vârfurile elitei).
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Sistemul educațional ar trebui să se bazeze pe un set simplu 
de reguli:

1) Învățați-i pe toți elementele de bază: citirea, scrierea și 
numărarea.

2) Aflați Talentul şi Potenţialul fiecărui elev. Elevii trebuie 
să fie direcționaţi către zonele în care pot să înflorească și să fie 
scoși din zonele în care vor eșua. Faceți ca toți să se simtă bine cu 
ei înșiși. Construiți-le respectul de sine. Stabiliți la ce sunt buni și 
lăudaţi-i și încurajaţi-i după Merit.

3) Dați-le o educație reală: educație pentru dragul educației, 
nu pentru nevoile de afaceri ale elitei.

4) Identificați-le Tipul Psihologic. Separații de tipurile 
psihologice ostile și înconjurații de aceia cu care vor fi prieteni și 
aliați. Societatea noastră e lipsită, din păcate, de prietenia de bază. 
Învățați fiecare Tip de Personalitate cum să se descurce cu tipurile 
opuse, evitând astfel conflictul și creând armonie.

5) Cultivați talentele unice ale tuturor. Tratați-i pe toți ca 
pe un potențial geniu pentru care cerul este limita.

6) Învățați elevii să gândească și să pună întrebări.
7) Învățați-i cum să evite Spălarea Creierului.
8) Învățați-i să se îndrepte spre Stele.
9) Învățați-i gândirea laterală și critică.
10) Învățați-i „deconstrucția”.
11) Învățați-i să sfideze textele „sacre”.
Școlile de astăzi nu încurajează creativitatea, cunoașterea 

generală și geniul în devenire. După ce ați părăsit o astfel de 
școală, sunteți un cetățean „perfect”, adică un Sclav al sistemului 
de control al Elitei.

Ești un membru cu drepturi depline al Matricei și nu vei 
dori niciodată să fugi. La fel ca toți ceilalți, te vei îngriji doar de 
a face cât mai mulţi bani cu minimul efort. Ce fel de viață e asta?

Universitățile sunt la fel. Din ce în ce mai mulți oameni 
se înghesuie acolo, standardele se prăbuşesc și apar foarte puțini 
oameni cu adevărat educați, adesea cu datorii enorme. Astfel 
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sunt forțați să-și ia orice serviciu pentru a-și plăti datoriile. Din 
ce în ce mai multe cursuri se bazează pe ceea ce este cerut de 
„industrie” (adică elita capitalistă). Elevii au fost trădați și înșelați 
de universități.

Avem nevoie de o revoluție în educație.”

CIMPANZEU VERSUS OM

„Psihologul Steve Peters dă una din cele mai clare metafore 
pentru partea impulsivă a unui creier. El numește Cimpanzeul. 
Toată lumea este un interior cimpanzeu, spune el. De fapt el 
vorbește despre sistemul limbic, despre centrul emoțiilor. Toți 
avem însă și un interior Om. Omul vostru interior este situat în 
cortexul prefrontal. Cimpanzeul ia hotărâri clare. Este obsedat de 
mâncare, sex și pericol imediat. Este acolo pentru un motiv. Te 
confrunți cu lupte când ai nevoie de luptă. Te confrunți cu ucideri 
când ai nevoie de asta. Era grabnic, gelos, lacom. Încă mai este în 
noi.

Cortexul prefrontal, pe de altă parte, este ceea cu ce te 
confrunți Om. Unii oameni, spune Peters, ar putea spune că acolo 
este Sufletul tău. Acolo se caută Adevărul. Argumentează rațional 
și vede lumea în ceea ce numeste Peters „nuanțele de gri”.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care Peters le 
spune este: Interiorul cimpanzeului este mult mai puternic decat 
interiorul Omului. Când informațiile ajung la creier, ajung mai 
întâi la cimpanzeu. Cimpanzeul are primele reacții.

Un lucru pe care l-ați putea observa în acest moment 
este că pare că trăim într-un mediu conceput pentru interiorul 
cimpanzeului în noi toți. Politica este pentru cimpanzei; Twitter 
este pentru cimpanzeii; click-ul este pentru cimpanzeii. Într-un 
sens mai mare, internetul este pentru cimpanzei. Nu pentru toți, 
desigur.

Este o lume orientată spre cimpanzeu - sau, în termenii 
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psihologului Walter Mischel, „sistemul fierbinte” al impulsului, 
mai degrabă decât „sistemul rece” de a face un bilanț, de a căuta 
dovezi și de a gândi ce este mai bun pe termen lung. Daniel 
Kahneman se referă la „sistemul unu” și la „sistemul doi”.

Lucrurile au evoluat pentru a atrage atenția cimpanzeului. 
Alimentele sunt rapide. Este proiectat pentru a obține glucoza în 
sângele nostru cât mai curând posibil. Social media este rapidă. 
Fugiți. Îl angajează pe cimpanzeu.

Pentru a prospera, trebuie să încetinim. Toți ceilalți sunt 
conduși de interiorul cimpanzeului lor. Așa că încetiniți. Dacă 
aștepți, vei câștiga.

După cum spune Steve Peters: permiteți-i timpului ca 
informațiile să treacă dincolo de cimpanzeu. Nu trebuie să 
fii „deturnat de cimpanzeul tău”. Așteptați să treacă emoțiile 
cimpanzeului. Fii rațional. Spuneți nu „bomboanei” chiar acum, 
și s-ar putea să vă regăsiți cu două bomboane în viitor.”

Sursa: https://www.theguardian.com/global/2018/
mar/18/the-power-of-saying-no-change-your-life-psychology-
william-leith?CMP=fb_gu

„OMUL LUP” ŞI „OMUL CÂINE”

„Orice asemănare cu Gândirea Illuminati, nu este 
întâmplătoare”

Câteva Caracteristici ale Lupilor („geto-daci”, mare 
atenţie!):

- Nu pot fi Dresaţi.
- Trăiesc în Comunitate.
- Comunitatea are o Ierarhie „variabilă” bazată pe Merit.
- Capul Comunităţii este întotdeauna Dominant, dar 

„Dominaţii” nu sunt resemnaţi cu statutul lor, motiv pentru care 
se pregătesc permanent pentru a ajunge „la vârf”. Toţi au Will To 
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Power (Nietzsche).
- Trăiesc în Respect Pentru Natură: nu vor ucide niciodată 

toate oile Turmei, ci numai cât le e necesar Supravieţuirii... nu o să 
vezi niciodată un lup gras.

- Sunt Auto-Suficienţi, neavând nevoie de „sprijin extern”.
- Acţionează eficient pentru Selecţia Naturală a propriei 

specii şi a prăzilor. Au deci preponderent o Utilitate Socială.
- Puii sunt îngrijiţi şi apăraţi În Comun de întreaga Haită.
- Din punct de vedere psihologic sunt Introvertiţi: Haita 

este o „entitate Iner-Directed”.
- Manifestă Liberul Arbitru.
- Din punct de vedere Religios (un fel de a zice) sunt 

NeCredincioşi, neacceptând vreun „Dumnezeu” din afara 
Haitei. Pot fi consideraţi Panteişti dacă le luăm în consideraţie 
comportamentul.

- Nu sunt lipsiţi de Empatie şi Simpatie, după cum 
demonstrează episoadele „copiilor crescuţi de Lupi” şi 
manifestările de tandreţe din interiorul Haitei.

Câinele în schimb:
- Poate fi Dresat.
- Poate trăi izolat (în apartament) sau în compania altor 

specii animale.
- Sunt Dominaţi prin excelenţă, singurele dăţi când sunt 

Dominanţi fiind acelea când „Dumnezeii” lor (stăpânii) sunt mai 
Slabi/Dominaţi decât ei.

- Puii sunt „educaţi” izolaţi de alţi pui, deci au „contribuţie 
redusă în formarea Conştienţei Colective a speciei”.

- Sunt Extravertiţi şi Other-Directed, făcând Sluj pentru 
Hrana oferită de „Dumnezeul-Om” şi imitând comportamentul 
altor animale de dragul „socializării”.

- Sunt deci Credincioşi din punct de vedere religios şi 
lipsiţi de Liberul Arbitru.

- Dependenţa de Dumnezeul-Om a dus la Degenerarea 
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Speciei: selecţia în cadrul speciei lor nu mai este un „Proces 
intern”, Natural, ci determinat de intervenţii externe, de cele mai 
multe ori dăunătoare.

- Sunt expuşi Consumerismului, după cum demonstrează 
Obezitatea ce afectează mare parte din „câinii de apartament”.

- Nu sunt Auto-Suficienţi, existenţa lor fiind asigurată în 
general de alţii.

- Doar o infimă parte a speciei are un Aport Social. 
Oamenii care argumentează cu Compania, ar trebui să o caute în 
interiorul propriei specii, contribuind astfel la Procesul Dialectic 
al Lărgirii Conştienţei Colective a Omenirii. Illuminati judecă 
drastic posesorii de câini de companie deoarece alimentează 
tema Sclaviei, a Consumerismului, a Futilului, a Mondenităţii 
ş.a.m.d. E de preferat o pisică pentru companie, deoarece manifestă 
Independenţă, Igienă sporită şi Utilitate Socială.
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Desigur că nu am epuizat subiectul şi că există şi elemente 
neluate în consideraţie care ar îmbunătăţi parţial imaginea Câinelui, 
sau ar afecta pe cea a Lupilor. Luaţi totul ca pe o Parabolă... uitaţi-
vă în „Oglindă” şi răspundeţi-vă la întrebarea:

EU CE SUNT?

LUP SAU CÂINE?
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CAPITOLUL 2 - OIKOS-NOMOS

ECONOMIA DE PIAŢĂ

„Desemnarea Pieței ca fiind Naturală, iar Statul ca fiind 
NeNatural, este o ficțiune convenabilă pentru cei legați de status 
quo: ELITA PRIVILEGIATĂ INDIVIDUALISTĂ. Distribuția 
actuală a Puterii, a Bogăției și a Resurselor se vrea  Naturală și 
astfel, Inevitabilă și Incontestabilă. Desigur, acest lucru nu este 
adevărat. Statele formează, susțin și adesea creează Piețe, inclusiv 
piețele neo-liberale. Aspectul acestor Piețe depinde de Echilibrul 
Claselor Sociale la un moment dat. Piețele Capitaliste, 
Inegalitatea și Degradarea pe care le produc, sunt o creație 
politică, nu un produs al Naturii.

Natura și Societatea (și statele și piețele) sunt inseparabile 
– produse simultan de oameni prin Procese Ideologice, Politice 
și Economice. “

NICOLE M. ASCHOFF
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„CETĂŢEANUL PERFECT”

„În primul rând, cetățeanul nu ar trebui să se gândească 
la el însuși altfel decât ca la un Supus (în modul în care poporul 
britanic este supusul unei regine).

El ar trebui să recunoască o autoritate superioară (elită) 
îndreptățită, împuternicită divină și niciodată să nu o conteste.

El trebuie să se supună voinței lor în orice moment.
Supusul capitalist perfect ar trebui să fie încărcat cu 

datorii, deci îngrozit că și-ar pierde locul de muncă, deci docil, 
fără a-și înfrunta vreodată conducătorii inepți și corupți.

Ar trebui să fie epuizat după muncă, pentru a nu crea 
probleme.

Ar trebui să stea în fața unei varietăţi de ecrane luminoase, 
care să-l inducă a crede că trăieşte într-o Lume Fantastică.

El nu ar trebui să citească, deoarece un Supus Educat va 
provoca probleme.

Ar trebui să aibă la îndemână cardul de credit în orice 
moment, să facă Shopping.

Ar trebui să dobândească plăcerea intensă în a cumpăra 
obiecte.

La sfârșit de săptămână, ar trebui să meargă la mall-uri și 
la orice tip de magazin unde poate cheltui cât mai mulți bani.

El ar trebui să fie preocupat de consumerism și să aibă 
zero preocupări spirituale, cu excepția celor instituționale de 
control religios aprobat, cum ar fi creștinismul.

În tot ce face, ar trebui să facă bani pentru un capitalist pe 
undeva. Nu are nicio altă funcție legitimă decât să îmbogățească 
bogații cumpărând bunurile și serviciile lor.

Ar Trebui să fie timid și docil.
Trebuie să sprijine legea și ordinea și să nu-i provoace 

niciodată pe managerii și liderii lor.
Asta e tot ce doreşte elita de la el: să fie un bun consumator, 
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ci nu o ființă umană care refuză să-i accepte Sistemul.
„A trăi este cel mai rar lucru din lume. Majoritatea 

oamenilor există, asta este totul.”
George Orwell

Ești un cetățean capitalist perfect?
Dacă ești, nu este timpul să TE TREZEȘTI?
Nu este timpul să spui EU REFUZ?
Nu mai fă temenele elitei capitaliste. Nu mai respecta 

sistemul lor de privilegii care te penalizează și te face cetățean 
de clasa a doua. Dacă accepți să fii la nivelul inferior al unei 
societăți pe două niveluri, atunci cu adevărat ești un ratat.”

SCARCITY – PENURIA

Tema PENURIEI întreţinute de Piaţa Liberă (de 
fapt Liberticidă) atât de dezbătută la THE ZEITGEIST 
MOVEMENT şi în PROIECTUL VENUS al lui Jacque Fresco 
(Scarcity vs. Abundance).

„Să se protejeze Circulația Mărfurilor pe întreg teritoriul 
Republicii, dar să se ia şi măsurile necesare pentru a se asigura 
că Circulația se face. Este exact LIPSA DE CIRCULAŢIE pe 
care o înfierez. Circulă Mărfurile atunci când speculatorii lacomi 
le păstrează în depozitele lor conform TEORIEI PENURIEI? 
Circulă Mărfurile atunci când sunt acumulate în mâinile unui 
număr mic de milionari care le rețin de pe piață, să le facă mai 
valoroase și mai rare? Cine calculează oare câte familii trebuie 
să piară înainte ca mărfurile să ajungă la ele, bineînţeles că 
după satisfacerea AVARIŢIEI unei bande de bogaţi? Circulă 
Mărfurile când recoltele abundente sunt reţinute pentru creşterea 
PROFITULUI unei minorităţi, în vreme ce cetățeanul nevoiaș 
nu poate să dea o bucată de aur sau o hârtie suficient de valoroasă 
pentru a obține o mică parte din ea în vederea Supravieţuirii?
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Circulația Mărfurilor este cea care trebuie să asigure 
produsele esențiale tuturor oamenilor, asigurând ABUNDENŢA 
până în cea mai sărăcăcioasă colibă. Sângele circulă atunci când 
este congestionat în creier sau în piept? Circulă atunci când 
curge liber prin corp. Circulația liberă a mărfurilor nu este mai 
puțin importantă pentru Corpul Social, decât circulaţia sângelui 
pentru viața corpului uman. Deci, sprijiniți libera circulație a 
produselor şi preveniţi „congestiile” dăunătoare. Prin ce mijloace 
trebuie realizat acest obiectiv? Prin eliminarea din Societate 
a factorilor „congestiei”. Cei trei factori care favorizează 
„congestia” (PENURIA) sunt: Secretul, Libertatea prost definită 
(Libertarianismul) și certitudinea Impunității.“

 Robespierre – „Virtute și Teroare”

NOUA MAFIA – BĂNCILE

Toți banii legali ai unei națiuni trec prin băncile națiunii. 
Rețeaua bancară este sistemul circulator al economiei, transmițând 
viața (banii) fiecărei companii și fiecărei persoane care cuprinde 
economia, de aceea sănătatea ei ar trebui monitorizată și cultivată 
de cei mai buni „medici” financiari, nu de mafioţi. Bancherii care 
supraveghează acest proces sunt angajaţi de instituții private, nu 
sunt aleși și nu sunt responsabili public. Cu alte cuvinte, sănătatea 
economiei se află în mâini private. Ar trebui o națiune sensibilă să 
permită sănătății sale economice să nu se afle sub propriu control?

Deoarece bancherii sunt responsabili cu banii care circulă 
în economie, ei pot pur și simplu să deturneze mulţi din aceștia în 
buzunarele lor ca „taxă” pentru a face o astfel de muncă importantă. 
Aceștia pot stabili aproape orice remunerație le place. Cine îi va 
opri? Nimeni nu este autorizat să-i rețină.

Și dacă cineva obiectează, ei spun că vor părăsi țara și 
vor merge în altă parte unde sunt tratați cu mai mult respect și cu 
mai puțină interferență. În calitate de instituții private și angajați 
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privați, nu există nimic care să îi împiedice.
Ceea ce fac ei este să pună un pistol la tâmpla publicului 

și să spună: „Dacă nu ne lăsați să facem ceea ce vrem, vom părăsi 
țara și vom distruge sistemul bancar și economia voastră”.

Cu alte cuvinte, aceasta nu poate fi distinsă de o „taxă 
de protecție” a mafiei, extorcând banii sub amenințări. Dacă nu 
plătiți, vă vom distruge viața.

De ce nu sunt acești oameni în închisoare ca orice alt boss 
mafiot? Sunt gangsteri legalizați. Cei mai buni bancheri sunt 
cei mai buni la punerea în aplicare a „taxei lor de protecție”. Ei 
primesc cele mai mari bonusuri și, prin urmare, exercită cea mai 
mare putere.

Desigur, există o soluţie simplă în această problemă. O 
națiune ar trebui să se ocupe de propriile bănci.

Fiecare bancher ar trebui să fie un angajat guvernamental. 
Toți șefii băncilor ar trebui să fie funcționari publici – la fel ca și 
generalii și amiralii. Nimeni normal în mintea sa nu ar permite să 
existe o armată privată. 

Deci, de ce este tolerat un sistem bancar privat?
© Religia secretă a Illuminaților, pag. 1510, din 

„Programul lui Dumnezeu” (partea a II-a).

STEPHEN HAWKING

Este posibil ca Stephen Hawking să fi fost un empirist care 
a crezut că Mintea nu este altceva decât un computer elaborat 
(în contrast cu Iluminismul Pitagoreic), cu toate acestea, vom 
recunoaşte realizările sale uimitoare și preocuparea sa profundă 
pentru o Omenire pe cale de dispariţie. El ar trebui să fie o sursă 
de inspirație pentru noi toți în ceea ce privește puterea Spiritului 
Uman și ceea ce se poate realiza numai cu ajutorul Minții.
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„Automatizarea fabricilor a decimat deja locurile de 
muncă în producția tradițională, iar creșterea inteligenței 
artificiale este probabil să extindă această distrugere de locuri 
de muncă adânc în clasele de mijloc, rămânând doar rolurile 
cele mai interesante, creative sau de supraveghere.

Aceasta, la rândul său, va accelera inegalitatea economică 
deja în creștere din întreaga lume. Internetul și Platformele 
permit grupurilor foarte mici de indivizi să facă Profituri 
enorme în timp ce angajează foarte puțini oameni. Acest lucru 
este inevitabil, este un Progres, dar este, de asemenea, distructiv 
din punct de vedere social.

Foarte puțini indivizi care lucrează în sectorul financiar 
pot acumula recompense uriașe și noi le acceptăm succesul și 
acoperim paguba datorată lăcomiei lor. Așadar, împreună, trăim 
într-o lume a adâncirii, nu a diminuării inegalității financiare, 
în care mulți oameni nu sunt afectaţi doar în ceea ce priveşte 
nivelul lor de trai, ci le este subminată  chiar capacitatea de a-și 
câștiga existența, dispărând.”
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CAPITOLUL 3 - PHILOSOPHIA

NEOPLATONISM

„În Neoplatonism, Existența cuprinde unitatea diferitelor 
ipostaze.

Totul a emanat de la Unul/Întregul și caută să se întoarcă 
la Unul. Acest lucru corespunde unui univers ciclic prin care 
Singularitatea (Unul) creează Universul prin Big Bang la 
începutul unei epoci cosmice, iar apoi Universul revine la 
Singularitate până la sfârșitul Epocii Cosmice (Big Crunch).

Neoplatoniștii erau mult mai bine informați despre 
adevarata natură a Realităţii decât oamenii de știință de astăzi. 
Nu este remarcabil?

Neoplatonismul, ca și Iluminismul, este despre Involuție 
urmată de Evoluție: Minţile se înstrăinează în Natura Materială, 
apoi se întorc la ele însele, exact așa cum a descris Hegel în 
Filosofia Dialectică.

Hegelianismul este, desigur, doar o modernizare a 
Neoplatonismului, iar Illuminismul modern este o modernizare 
a Hegelianismului.

UNUL Neoplatonic este primul (și ultimul) Principiu, 
sursa Existenţei (Being) și a Devenirii (Becoming).

UNUL este transcendent, indivizibil, imutabil, 
autosuficient, etern, necesar și perfect.

UNUL creează sau emană orice altceva, dar nu este el 
însuși, nici creat, nici emanat.

Nous este Matematic, Noumenal și Logos.
Psihicul este Ştiințific, Religios și Mythos.
„Materia” este inferioară Minții și este reală numai prin 

interacțiunea sa cu Sufletul Universal.
Materia este imperfectă, mutabilă, plurală și potențială. 
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Unul, Nous și Psihicul Superior sunt în afara spațiului și timpului, 
iar Psihicul Inferior și Materia sunt în spațiu și timp.

Lipsindu-i orice legătură cu „Binele” (UNUL), Materia 
este ipso facto „Rea”. Acest Rău infectează și corupe Sufletele 
care interacționează cu Natura Materială.

Doar partea Inferioară a Psihicului este în contact cu 
Materia. Restul este imun la Materie. Doar partea inferioară a 
Psihicului este supusă Suferinței – tocmai pentru că interfațează 
cu Materia Malefică.

Ființele vii cuprind o parte inferioară (corpul material), o 
parte superioară (Psihicul Inferior) şi o parte și mai înaltă (Psihicul 
Superior) și partea cea mai înaltă (Nous-ul Raţional). Dincolo de 
acestea se află UNUL („Dumnezeu”, răspunsul la toate).

Ființele umane stau între Sensibil și Inteligibil, între 
Sentimente și Gânduri.

Corpurile sunt instrumentele inferioare ale Sufletelor.
Sarcina Sufletelor este să se îndepărteze de Lumea 

Materială Rea și să urce la UNUL (Binele), prin Contemplarea 
Rațională și dobândirea Cunoașterii (Gnoza).”

HEGEL - DIALECTICA MASTER / SLAVE

„Deci, doi copii sunt lăsați singuri la capetele opuse ale 
unei mari insule nelocuite. Ei reușesc cumva să supraviețuiască 
copilăriei și ambii cresc în izolare unul față de celălalt, până la 
adolescență. În acest moment nici nu pot vorbi, deoarece nu au 
auzit un Limbaj, nici nu pot gândi într-un mod Conștient și ambii 
sunt indiscutabili asemenea fiarelor sălbatice.

La un moment dat, ei se întâlnesc. Având creierul uman, 
fiecare este capabil să recunoască faptul că celălalt este o ființă 
similară, care trebuie să aibă o experiență subiectivă similară a 
lumii. Astfel, Conștiența începe să se dezvolte în ei pe măsură ce 
interacţionează.
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Confuzia care rezultă din această experiență generează 
Frică în fiecare dintre ei față de celălalt. Această Frică provoacă 
o Luptă puternică între cei doi. Fiecare a avut un set diferit de 
experiențe pe insulă până în acest punct și astfel, unul dintre ei 
are o Frică puțin mai mică de Moarte decât celălalt. Cel care se 
teme mai mult de moarte, este primul care Fuge din Luptă. Când 
se întâmplă acest lucru, lupta este rezolvată în favoarea celui care 
are mai puțină Frică. El își dă seama că celălalt se teme de el mai 
mult. El profită de această Frică și începe să-l Domine pe celălalt.

El a devenit MASTER (STĂPÂN), iar celălalt SLAVE 
(SCLAV).

Stăpânul începe să ordone Sclavului, făcând ca Sclavul 
să facă totul pentru el, permițându-i Stăpânului să trăiască o viață 
mai ușoară. Interacțiunea dintre cei doi construiește Conștiența 
celor doi, ambii încep să se Gândească mai clar, ambii încep să 
Comunice unul cu celălalt într-o limbă comună și ambii încep să 
se comporte într-o manieră mai civilizată.

Dar Munca Sclavului modelează civilizația lor. Stăpânul 
face foarte puțin toată ziua, bucurându-se doar de beneficiile 
muncii pe care a făcut-o Sclavul… PROFITĂ. În cele din urmă, 
ambii încep să se gândească diferit: Sclavul pricepe că Civilizația 
lor se datorează Muncii sale. El se recunoaşte în fiecare dintre 
aceste Lucrări, Societatea lor este o reflecție a lui însuși. Stăpânul 
vede civilizația lor numai ca lucrare a Sclavului. Nu există nimic 
de la el însuși acolo. Sclavii au devenit meseriași, știu mai multe 
despre tot ce există în civilizația lor, fiind cei care au făcut totul. 
Stăpânul știe foarte puțin despre orice, de fapt, Supraviețuirea în 
civilizația sa se bazează în întregime pe munca Sclavului.

Stăpânul a devenit acum un Sclav al Muncii Sclavului. 
Sclavul nu are nevoie de Stăpân, dar Stăpânul are nevoie de Sclav. 
Pentru a trăi în armonie, Sclavul trebuie să-l Educe pe Stăpân 
și Stăpânul trebuie să-i dea Libertate Sclavului. Atunci ei pot 
trăi împreună ca Egali în Muncă și Egali în Cunoaștere. Atunci 
civilizația lor poate să avanseze rapid până când fiecare dintre ei 
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se perfecționează și devine zeu.
Aceasta este Dialectica Master / Slave a lui Hegel.”

ARISTOTEL

 „Comunitatea orăşenească nu constă numai în identitatea 
locului, în abstinența de la daune reciproce și în garantarea 
relațiilor comerciale, pentru că, deși aceste lucruri sunt esențiale 
pentru existența orașului, cu toate acestea, chiar dacă toate 
sunt realizate, nu există încă un oraș. Numai COMUNITATEA 
garantează o viață bună Familiilor și Neamurilor și are ca scop 
o viață Independentă și Perfectă “.

Aristotel, „Politica”

 Aristotel a spus: Natura nu acționează fără un Scop.
Conform concepţiei lui Aristotel, evoluția darwinistă 

este imposibilă deoarece nu există Scopuri Finale în darwinism, 
Evoluţia fiind rezultatul unor combinaţii aleatorii. Combinația 
dintre Formă și Materie dă naștere la ceea ce Aristotel definește 
drept „Substanță”. Substanțe sunt toate obiectele materiale care au 
Formă şi pe care le vedem în jurul nostru. Când un sculptor ia un 
bloc de marmură, el pune Formă în acesta şi se transformă într-o 
sculptură.

O ghindă pune Formă în sol și apă pentru a crea un stejar. 
Aceasta este natura sa.

Un ovul uman fertilizat pune Formă în mâncarea și băutura 
consumată de o mamă și creează un copil.

Nu există practic nimic mai surprinzător în Univers decât 
că hrana şi băutura pot fi modelate în ființe umane capabile să se 
angajeze în Matematică, Filosofie și Artă, să scrie piese și poezii 
care pot face ca publicul să plângă.

Forma aplicată materialului „junk” poate produce oameni.“
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU

„Primul om care a împrejmuit o bucată de pământ spunând: 
„Ăsta este al meu” și a găsit oameni destul de naivi să-l creadă, 
a fost fondatorul societății civile așa cum o cunoaştem. De câte 
infracțiuni, războaie și crime, de câtă oroare și nenorociri s-ar fi 
salvat omenirea, dacă cineva ar fi smuls parii spunând către semenii 
săi: „Feriți-vă să ascultați acest impostor, sunteți smintiți dacă 
ați uitat că fructele pământului ne aparțin tuturor și pământul 
însuși nimănui ”.

HENRI DE SAINT-SIMON

„Henri de Saint-Simon (1760-1825) a fost un avocat al 
Meritocrației, sub forma unei Elite tehnico – științifice, care 
ar conduce societatea în conformitate cu principiile Raționale și 
Obiective care ar repeta succesul științei în sfera socială. Saint-
Simon a fost fondatorul socialismului francez, primul socialist 
utopic și unul dintre Mentorii lui Karl Marx.

El a recomandat abolirea Legii Moștenirii (cu dreptul de 
succesiune transferat de la Familie la Stat) și crearea unui Fond 
Social. COMUNITATEA ar fi unicul proprietar al tuturor 
mijloacelor de producție și ar încredința Conducerea celor mai 
Capabili. Sistemul său este astfel o Tehnocrație Meritocratică, 
Socialistă, condusă în conformitate cu Legile Ştiințifice. El 
considera birocrații ca paraziți.

Saint-Simon a militat pentru emanciparea femeilor și a 
insistat asupra faptului că trebuie să fie tratate cu egalitate deplină 
față de bărbați. El a pledat pentru distribuirea egală a Proprietății, 
a Puterii, a Culturii și a Fericirii. În opinia sa, Libertatea și 
Egalitatea ar putea fi atinse numai printr-o știință socială bazată 
pe COMUNITATE. O societate științifică ar rezolva cu siguranță 
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problemele celor săraci.
Este interesant de remarcat că gânditorii utopici socialişti 

au susținut întotdeauna cauza Experților, Intelectualilor și 
Meritocrației, în timp ce cei de dreapta sunt adesea extrem de ostili 
față de intelectuali și favorizează Democrația asupra Meritocrației. 
În timp ce gânditorii de Stânga doresc ca oamenii inteligenți să fie 
responsabili și ca societatea să imite metodologia științifică și să 
se bazeze pe Legi Raționale, cei de Dreapta doresc ca Bogații și 
Privilegiații să fie responsabili și ca oamenii obișnuiți să fie în 
prada Religiilor idioate ale Credinței, Iraționalităţii și Superstiției.

Este timpul ca Oamenii Inteligenți să se unească și să 
învingă odată pentru totdeauna Dreapta religioasă şi politică.

Persoanele de dreapta sunt proaste, conduse de sloganuri 
simpliste și de analiza infantilă a problemelor complexe.

Intelighenția trebuie să pună capăt stăpânirii Prostiei – 
Dumbocracy, Idiocracy, MORONarchy.

Este timpul pentru o Societate inteligentă condusă de 
oameni inteligenți, care să respecte Rațiunea, Logica, Ştiința, 
Filosofia, Tehnologia, Matematica, Psihologia, Sociologia și 
Arta. O generație este tot ceea ce este necesar pentru a transforma 
această lume a noastră .”

CHARLES FOURIER

„Charles Fourier (1772 – 1837) a fost un filosof și 
utopic socialist francez. Fourier a inventat cuvântul Feminism. 
El a fost un puternic susținător al importanței Comunității, iar 
revoluţionarii Comunei de la Paris au fost puternic influențați de 
ideile sale.

Fourier a definit Cooperarea ca fiind secretul unei societăți 
sănătoase, ce ar îmbunătăți radical nivelul de productivitate al 
lucrătorilor, fiecare dintre aceștia fiind recompensat în proporție 
directă cu contribuția sa (o muncă intensă ar fi major recompensată).
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Fourier, inspirat de Falange – formațiunea militară de 
bază a grecilor antici care se baza pe cooperarea și coordonarea 
soldaților care trebuiau să se miște ca un întreg disciplinat – a 
aplicat acest nume noii Entități Comunitare pe care dorea 
să o constituie ca unitate de bază mai degrabă decât Familia. 
COMUNITATEA ar fi fost găzduită în clădiri uriașe și frumoase 
numite FALANSTERE, care erau ca hotelurile mari.

Aceste clădiri aveau patru etaje, cei mai talentaţi ocupând 
ultimul etaj și cei puțin dotaţi, parterul. Recompensarea fiecăruia 
era determinată de locul de muncă repartizat pe baza Talentului, 
Meritului, Interesului și Dedicării. De asemenea, slujbele 
nepopulare pe care nimeni nu dorea să le facă, beneficiau de o 
recompensă mai mare.

Fourier a afirmat că Sărăcia este cauza majorității bolilor 
societății, de aceea trebuie să existe un salariu minim decent 
pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu pot lucra. Aceasta 
este probabil prima apariție a doctrinei „Venitului de Bază” – 
toată lumea în Comunitate să aibă o sumă garantată de bani pentru 
a trăi – presupunându-se că nimeni nu ar alege să nu facă un minim 
de activitate pentru Comunitate și să ia numai bani de la aceasta.”

NIETZSCHE

„Nietzsche a cerut o „reevaluare a tuturor valorilor“. El 
a considerat că fundațiile occidental-iudeo-creștine se prăbușeau. 
Toate valorile bazate pe acel edificiu fals, care se sfărâmă, au fost 
demistificate. Fiecare instituție derivată din ele trebuie înlocuită.

Mai mult ca niciodată, trebuie să reevaluăm toate valorile. 
(Uită-te la Vatican: centrul unui imperiu mondial de abuz asupra 
copilului în mâinile „păstorilor turmelor” .Cât mai poate să bântuie 
această religie eșuată? Catolicismului și Creștinismul în general 
au murit deja, dar nu se realizează. Este o religie zombie, care își 
târăşte leșul.)
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Proiectul Iluminaților este de a stabili O Nouă Ordine 
Mondială, în care sunt eliminate toate valorile decăzute ale 
Trecutului, toate Instituțiile eșuate, toate Ideologiile corupte, 
toate Minciunile, Lăcomia și Egoismul, cu toate mizeriile lor.

Solicităm sfârșitul Credințelor Abrahamice, un sfârșit al 
Consumerismului și Materialismului, un sfârșit al Democrației 
Capitaliste, un sfârșit al Elitelor Privilegiate și al Familiilor 
Dinastice, un sfârșit al principiului general al Profitului. 
Scăpaţi de tot. Plasați Noi Valori. Creați noi Instituții.

Este timpul pentru O NOUĂ LUME dedicată Maximizării 
Potențialului Uman.

Principiul Poporului Suveran este cel pe care trebuie 
să-l consacrăm – funcția Statului este aceea de a trata fiecare 
Persoană ca un Talent unic ce trebuie cultivat. Niciun Sexism, 
niciun Rasism, nicio Discriminare, niciun Privilegiu, nicio Spălare 
A Creierului, nicio Ființă Umană tratată ca Unitate De Consum, 
ca Obiect, mai degrabă decât Subiect. Nu categoric Alienării. 
Nu categoric Vechii Ordini Mondiale (OWO). Nu categoric 
Instituțiilor din trecut. Viitorul este al nostru.”
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CAPITOLUL 4 - MATHEMATICOS

PRINCIPIUL MOTIVĂRII SUFICIENTE
THE PRINCIPLE OF SUFFICIENT REASON - PSR

„The Principle of Sufficient Reason” (Principiul 
Raţiunii/Motivării Suficiente) - PSR - Principiu de bază în 
Iluminism, nu permite ca o anumită stare să fie Privilegiată 
arbitrar față de orice altă stare care îndeplinește exact aceleași 
condiții.

Principiul Raţiunii/Motivării Suficiente impune ca toate 
stările echivalente să primească o Paritate exactă a tratamentului.”

Substanța supremă a Existenței, este Matematică pură, 
analitică, exact egală cu zero în orice moment. Tipurile religioase 
naive au numit-o „Dumnezeu”, sau Unicitatea (Oneness), sau 
Spiritul, sau Conștiința Cosmică. Empiriciștii și Materialiștii 
au risipit toate acestea și au optat pentru ceva mult mai rău ... 
Inexistența care creează Realitatea, în mod aleator și miraculos, 
fără nici un Motiv și prin nici un Mecanism.

Dacă vrei să eviți toate aceste idei nebunești, nu ai unde 
să mergi, decât la Matematică. Numai Matematica poate oferi 
o explicație Rațională și Logică a Existenței. Restul este 
Moonshine și Mythos.

1) Nici o stare validă nu trebuie să fie privilegiată față de 
orice altă stare validă. Toate stările valide sunt în mod necesar 
egale. Niciuna nu are un statut special.

2) Fiecare stare validă trebuie să curgă într-o altă stare 
validă treptat, uniform și la aceeași viteză. Nu există motive 
suficiente pentru mișcări abrupte, viteze aleatorii, progrese ciudate 
și așa mai departe.

3) Natura nu face salturi. Nu au loc acțiuni discontinue. Nu 
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există lacune logice. Realitatea este deplin logică.
4) Natura funcționează întotdeauna cu o Economie 

maximă. Urmează întotdeauna calea cea mai scurtă.
5) Realitatea este Absolută, nu Relativă. Numai 

absolutismul este compatibil cu principiul realității, care declară 
că există o singură realitate obiectivă pentru toți.

6) Realitatea este deterministă, nu indeterministă. Este 
imposibil ca un Eveniment să nu fie determinat de un Motiv 
Suficient.

7) Realitatea este sigură, nu incertă; precisă, nu imprecisă. 
Incertitudinea și Imprecizia sunt incompatibile cu Realitatea 
Obiectivă. De fapt, incertitudinea și imprecizia sunt incompatibile 
cu orice realitate. Cum poate Realitatea să fie întemeiată pe o 
Neclaritate, o Întâmplare, pe Nimic?

8) Realitatea trebuie să respecte permanent Conservarea 
Energiei. Nu puteți „împrumuta” energia de nicăieri, apoi să o 
plătiți înapoi în nicăieri, așa cum afirmă știința în mod neserios.

Deci, există ceva care precedă în mod necesar Omenirea? 
Răspunsul este, desigur, Raţiunea. Adevărurile veșnice ale 
Rațiunii sunt exact aşa ... Eterne. Omenirea este în schimb 
Temporală și Contingentă (Eventuală). Universul poate exista cu 
ușurință şi fără rasa umană. Omenirea nu este o Necesitate Logică. 
Cu toate acestea, Adevărurile veșnice ale Rațiunii sunt absolut 
Fundamentale și Necesare.

Matematica nu vă ascultă rugăciunile, nu vă judecă, nu vă 
trimite în rai sau iad, nu se află într-o relație emoțională cu voi, nu 
e interesată de imnurile voastre fericite și de mâinile întinse, nu 
serveşte nicio agendă de „iubire și pace”.

Subscriind la Matematică, nu trebuie să vă cerem să 
Credeți, să aveți Încredere sau să acceptați orbește tot ceea ce 
spunem. Fie sunteți de acord cu Rațiunea, exprimată ontologic 
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prin Matematică, fie nu. Acesta este Mesajul. Claritate totală! 
Bineînțeles, dacă nu sunteți de acord cu Raţionalul, promovați 
ipso facto Iraționalul. 

De ce nu respectăm pretențiile Religiilor Majore? Pentru 
că se bazează pe Sentimente, Povestiri, Misticism, Guru, Profeți 
și „Revelații”. Nu există nici o urmă de Rațiune, de Matematică. 
De ce nu respectăm pretențiile Materialismului Ştiințific? 
Pentru că se bazează pe Simțuri și nu pe Rațiune. Întrebați-vă 
ce se întâmplă atunci când eliminați Matematica raționalistă din 
știință. Ce rămâne? Nimic! Este Iraţional ca oamenii de ştiinţă 
să considere Matematica „abstractă” şi concomitent, să-şi bazele 
lucrările pe aceasta!?

FORMULA LUI DUMNEZEU – „GOD FORMULA”

„Mintea este în afara spațiului și timpului, totuși ea 
aparține aceluiași sistem major ca spațiu și timpul, prin urmare, 
pot interacționa pe deplin. În următoarea diagramă, axele sunt în 
afara spațiului și timpului și tot ceea ce se află în interiorul axelor 
este în spațiu și timp … astfel încât să puteți vedea exact cât de 
strâns legate sunt acestea:
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Mintea reflectă activitatea axială (asociată cu relațiile de 
fază ortogonală); Materia este inter-axială (legat de relațiile de 
fază non-ortogonale).

S-a spus mai înainte și o vom spune din nou: întreaga 
Existență – orice secret și mister al vieții – este reflectată în 
diagrama de mai sus. Deblocarea tuturor Misterelor şi cheia 
Întregului. Înțelegerea Ontologiei acestei diagrame este înțelegerea 
întregii Realităţi.

Relația minte/suflet, zero/infinit, lumină/lumină ruptă, 
interacţiunea Materie-Minte, Matematica Fourier, Soul 
Camera, Viața de Apoi, Reîncarnarea, Devenirea Dumnezeu, 
Dialectica Hegeliană, Monadologia lui Leibniz, principiul antic 
„As Above, So Below”, Yin&Yang și Holografia, toate sunt 
implicite în această Formulă. Este baza la „The Grand Unified 
Theory of Everything”. Este baza electromagnetismului 
(comportament axial), dualităţii Undă-Particulă, principiului 
„incertitudinii” lui Heisenberg, mecanicii cuantice, forțelor 
nucleare puternice și slabe și gravitaţiei.

Diagrama anterioară (Formula lui Euler) este Matematica 
Noumenală (așa cum se prezintă Rațiunii noastre Non-
Senzoriale), în timp ce „Ştiința” este Matematică Fenomenală 
(așa cum se prezintă Simțurilor noastre). Oamenii își imaginează 
că Fenomenon sunt reale și Noumenon ireale. De fapt, toate 
Fenomenele sunt aparenţe Noumenale. Oamenii de știință nu au 
înțeles niciodată acest lucru. Nici Kant.

Trucul este să înțelegi că Matematica este purtătorul 
de informații rațional, în timp ce informațiile transmise sunt 
experiență empirică, pe care o întâlnim ca senzații și sentimente.

Omenirea este atât de confuză cu privire la Existență, 
deoarece nu poate să facă legătura între Senzații și Sentimente 
cu Rațiunea (matematica). De aceea se refugiază în Religie, 
Filosofie și Ştiință. Trebuie sa facă distincția între noumenon și 
fenomenon, rațional și empiric, metafizic și fizic, purtătorul de 
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informații și informațiile purtate, între ceea ce poate fi Cunoscut 
și ceea ce poate fi Experimentat.”

CAPCANA SENZORIALĂ

„Imaginați-vă că oamenii au fost creaturi marine care au 
trăit în mediul submarin adânc și toate Simțurile noastre au fost 
concepute cu acel mediu acvatic în minte. Imaginați-vă că oamenii 
erau creaturi aeriene care trăiau în atmosferă și toate Simțurile 
noastre au fost concepute cu mediul aerian în minte. Imaginați-
vă că oamenii erau creaturi care trăiau în deșert și toate Simțurile 
noastre au fost concepute cu acest mediu arid în minte. Imaginați-
vă că oamenii au fost creaturi de peșteră care au trăit subteran 
adânc și toate Simțurile noastre au fost concepute cu mediul 
întunecat în minte. Imaginați-vă că oamenii au fost creaturi de 
copaci care trăiau în jungle sau păduri dense și toate simțurile 
noastre au fost concepute cu acest mediu în minte. Imaginați-vă că 
oamenii au fost creaturi cu Simțuri variabile, că vizionați telescopic 
(permițându-vă să vedeți obiecte la trilioane de mile depărtare), 
sau că vizionaţi microscopic (permițându-vă să vedeți particule 
subatomice) și că asta a fost posibil și pentru toate celelalte Simțuri 
ale voastre. Imaginați-vă că oamenii aveau „Simțuri Cuantice” 
concepute pentru lumea cuantică. Imaginați-vă că am avut 
„Simțurile Gravitației” care au urmărit cele mai subtile schimbări 
în câmpurile gravitaționale. Imaginaţi-vă că am avut „Simțuri 
Electrice” pentru urmărirea fiecărui câmp electric, sau „Simțuri 
Magnetice”, urmărind fiecare câmp magnetic, sau „Simțuri 
Electromagnetice” urmărind toate câmpurile electromagnetice, 
indiferent de Frecvență. Imaginați-vă că am avut simțuri care au 
urmărit forțele nucleare puternice și slabe. Imaginați-vă mințile 
intoxicate cu LSD, care pot pierde tot sentimentul de spațiu, timp 
și cauzalitate. Imaginați-vă că oamenii ar putea trăi pe orice fel de 
planetă străină cu orice fel de Condiții Senzoriale, variind în cele 
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mai extreme moduri.Teoriile Ştiințifice umane ar fi aceleași în toate 
aceste Circumstanțe Senzoriale diferite sau s-ar afirma concepţii 
radical diferite asupra Realității și o Ştiință complet diferită? 
Suntem prizonieri ai Simțurilor noastre? Dacă am Simți radical 
diferit, Știința s-ar schimba radical? Răspunsul este desigur, DA. 
Știința este un Subiect Senzorial care este construit pe baza unui 
Aparat Senzorial corespunzător Conjuncturilor particulare în care 
trăim. Aparate Senzoriale diferite, Ştiințe diferite. Prin urmare, 
Ştiința este Subiectivă, nu Obiectivă. Nu puteți să întemeiați o 
înțelegere obiectivă a Existenței pe ceva inerent subiectiv, variabil, 
nesigur, contingent, eronat, iluzoriu. Nu puteți obține adevărate 
Cunoștințe despre orice pe o astfel de bază. Nu sunteți mai buni 
decât o persoană de Credință.

Este irelevant faptul că experimentele științifice pot fi 
repetate. Asta nu le face Obiective, așa cum cred oamenii de 
știință în mod eronat. La urma urmei, oamenii care interpretează 
experimente repetate, sunt aceiași oameni de ştiinţă conformiști, 
cu aceleași Simțuri umane vechi.

Imaginați-vă că de fiecare dată când un om de știință a 
efectuat un experiment, Aparatul Senzorial s-a schimbat, adică el a 
perceput spațiul, timpul și tot restul în spațiu-timp diferit în fiecare 
ocazie. În acest caz, nici un experiment științific nu va fi repetabil. 
S-ar avea întotdeauna rezultate diferite, indiferent cât de bine 
repetat ar fi fost. Simplul fapt că ne putem imagina experimente 
care au rezultate drastic diferite arată cât de Subiective sunt și cum 
nu pot oferi niciodată o platformă pentru Cunoașterea Obiectivă. 
Experimentele sunt în permanență legate de oamenii care le 
conduc și ar fi interpretate cu totul altfel dacă erau implicați alții 
(extratereştrii de exemplu, cu Creiere, Simțuri și Teorii diferite 
despre Existență).

Știința este un sistem de Încredere, nu un sistem de 
Adevăr. Oamenii de știință erau foarte încrezători că Newton 
avea dreptate … până când s-a dovedit a fi greșit. Toate teoriile 
științifice sunt respinse în timp util. Darwinismul va fi respins, 
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așa va fi și Interpretarea Copenhagen a Mecanicii Cuantice, la 
fel și Relativitatea Einsteiniană. Toate acestea vor fi înlocuite de 
Holografia Matematicii lui Fourier care implică o Singurătate 
Monadică, din care este proiectată holografic Lumea Spațiu-Timp 
a Materiei. Simțurile voastre nu vă pot dezvălui această Realitate 
Holografică – vă blochează în Credința că Matrix este real. Numai 
Rațiunea și Logica vă pot elibera.

A lua Pilula Albastră este de a asocia „Cunoașterea” cu 
Simțurile Subiective.

A lua Pilula Roșie înseamnă să-ţi bazezi cunoștințele pe 
Raţiunea și Logica infailibile. 

Nu puteți lua ambele pastile. Una sau alta. Trebuie să 
alegeți. Odată ce ați luat Pilula Roşie, veți fi dezgustați de cei care 
au luat cealaltă pilulă.

Pilula Roșie = Raționalism; (N.A. - de aici rezultă 
culoarea acestei cărţi)

Pilula Albastră = Empirism.”

EȘECUL ȘTIINȚEI

„De ce Ştiința nu a reușit să construiască o Mare Teorie 
Unificată a Tuturor Lucrurilor/Existenţei (The Grand Unified 
Theory of Everything – G.U.T.E.)? Este din cauza unui singur 
lucru: refuzul ideologic și dogmatic al științei de a accepta 
faptul că la baza Universului Fizic al Spațiu-Timpului este o 
Singularitate de Frecvență Mentală.

Toate teoriile științifice se prăbușesc din același motiv: în 
cele din urmă converg spre Singularitățile Imateriale în afara 
spațiului și timpului. Deoarece astfel de Singularități nu au nici 
un sens în cadrul Meta-Paradigmei Ştiințifice predominante a 
Materialismului și a Empirismului ce refuză existenţa Minții 
autonome, independentă de Materie. Ştiința se destramă 
întotdeauna în aceste puncte.
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Singularitățile sunt, în termeni spațio-temporali, entități 
zero-infinit, dar Zero și Infinit sunt exact numerele ignorate/
interzise de Materialismul Ştiințific și Empirism.

La distanța zero între două particule, are loc o tranziție de 
fază… de la Materie la Minte, de la Spațiu-Timp la Frecvență, de 
la Dimensionalitate la Adimensionalitate.

Această tranziție de fază este respinsă de știință, care 
încearcă să ia în considerare numai ceea ce privește Spațiul, 
Timpul și Materia, ignorând aproape în mod religios Zero, Infinit 
și Singularitățile.

Singularitățile sunt domenii zero-infinit în relație cu spațiu-
timpul, dar nu în raport cu frecvența. Interiorul unei singularități 
este plin de frecvențe analitice finite. Atunci când entitățile finite 
părăsesc spațiu-timpul și intră în singularități – ca în formarea 
singularităților Găurilor Negre – ele nu sunt complet înghiţite și 
anihilate (ceea ce ar fi o imposibilă încălcare a Legii Conservării 
Energiei).

Din exterior – din perspectiva spațio-temporală a 
materiei – entitățile finite s-au transformat în entități zero/infinit 
incomprehensibile. Din interior – din perspectiva frecvenței minții 
– s-au transformat în frecvențe specifice, finite, 100% compatibile 
matematic cu entitățile spaţio-temporale specifice, finite, care le-
au produs.

Când o stea, care evident are o masă finită, se prăbușește 
într-o Gaură Neagră (Singularitate), masa sa este perfect 
transformată într-o „cantitate” corespunzătoare de frecvență (un 
spectru exact de frecvență, pentru a fi precis). Deci, nu există o criză 
catastrofică a fizicii la Singularități. Mai degrabă, există o tranziție 
matematică lină și ordonată de la Materie la Minte. Problema, 
desigur, este că Fizica respinge existența Minții și tocmai de aceea 
fizica – atunci când este definită exclusiv în termeni de Materie, 
Spațiu și Timp – colapsează la Singularități. Cu toate acestea, 
de îndată ce definiți fizica în termeni de Matematică Ontologică 
Fourier, cu domenii de frecvență și spațiu-temporal distincte, dar 
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interconectate, toate problemele fizicii convenționale dispar.
Este Materialismul care distruge Ştiința. Știința trebuie 

să accepte existența Minții dacă vrea vreodată să realizăm o 
Mare Teorie Unificată a Existenţei (G.U.T.E.).

Domeniul de Frecvență al Minții reflectă o Necesitate 
Eternă.

Domeniul Spațiu-Temporal al Materiei reflectă Contingența 
Temporală.

Domeniul de Frecvență al Minții este fără dimensiuni, în 
timp ce Domeniul Spațiu-Temporal al Materiei este dimensional.

Zero și Infinit, nu există ca lucruri în sine. Ele există ca 
relații sau limite între două domenii: domeniile frecvenței și 
spațiu-timpului.

Ele semnifică tranziția de fază între ordinele Dimensionale 
și Adimensionale ale Existenței.

Zero și infinit sunt „numerele de graniță” care marchează 
diviziunea ontologică între domeniile de frecvență și spațiu-timp. 
care separă colecția de numere finite fără dimensiuni de colecția 
de numere finite dimensionale. Ele nu există ca numere reale în 
sine.

Domeniul de Frecvență fără dimensiuni al Minții este atins 
din Domeniul dimensional spațiu-temporal, prin tranziția de fază 
Zero/Infinit. Dacă această tranziție de fază nu ar exista, nu ar exista 
nimic pentru a separa Dimensionalele de Adimensionale, deci 
nu ar fi deloc separate. Avem nevoie de Zero și de Infinit tocmai 
pentru a avea două clase ontologice de numere: Adimensionale 
(Mentale) și Dimensionale (Materiale).

Domeniul de Frecvență nu este altul decât Domeniul 
Luminii.

Lumina este fără masă, fără dimensiuni, fără extensie, 
imaterială, în afara spațiului și timpului.

Fiecare Foton este o Singularitate în raport cu spațiul și 
timpul, dar este un număr finit fără dimensiuni în raport cu el 
însuși.”
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TESLEA ŞTIA!

Urmăriţi şi celelalte filmuleţe pe youtube ale aceluiaşi 
autor şi vă veţi convinge că Dumnezeu e... Matematica.

Dar nu orice Matematică, ci MATEMATICA 
ONTOLOGICĂ.

Nu întâmplător Nicolae Teslea spunea (vezi în film):
„Din Ziua în care Ştiinţa va începe să studieze fenomenele 

non-fizice (sau Noumenon cum zic ILLUMINATI), aceasta 
va face într-un deceniu mai mult Progres decât în întreaga sa 
Istorie”

şi
„Dacă vrei să afli Secretele Universului, Gândeşte în 

termeni de Energie, Frecvenţe şi Vibraţii.”
Aceleaşi lucruri le susţin ILLUMINATI şi MIŞCAREA 

DACIA.
Din păcate lumea nu ne bagă în seamă şi mai ales, nu ţine 

cont de AVERTISMENTUL nostru!?
E clar că nu toţi vor ajunge la HiperUmanitate!...

https://youtu.be/LOJ50EUbWzg 

CUVINTE ȘI NUMERE

„Adevărul refuză cuvintele create de om pentru a-l 
descrie. Rezultatul Cuvintelor este Mythos… Credință, Opinie, 
Interpretare… concepte omenești ale Realității.

Antidotul este Logos. Dacă Mythos este Cuvântul, Logosul 
este Numărul. Ne apropiem cu atât mai mult de Adevăr, cu atât 
mai mult cu cât folosim Numerele Ontologice pentru a-l descrie. 
Singularitățile zero/infinit nu pot fi ignorate în niciun sistem 
Logos.
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Textele Religioase sunt false deoarece nu folosesc 
Matematica (Numerele). Știința e poziţionată mai bine decât 
Religia pentru că o face, dar o face incomplet, nefolosind TOATE 
Numerele, alunecând în filosofia greșită (Mythos) a Empirismului 
și Materialismului.

Matematica Abstractă este inferioară Matematicii 
Ontologice deoarece, ca şi Ştiința, nu reușește să definească și să 
utilizeze corect Numerele.

Lucrarea lui Descartes a fost punctul culminant al unui 
proces de eliberare a Algebrei de Cuvinte, după cum Geometria 
greacă a eliberat Construcțiile de Numere. Odată ce a oferit un 
formalism pentru descrierea relațiilor algebrice, progresul a 
fost rapid. După patruzeci de ani de la publicarea Geometriei 
Algebrice a lui Descartes, filosoful german și matematicianul 
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) a creat o Algebră a 
Infinitului. Aceasta este ceea ce numim „Calculul”, un instrument 
puternic pentru analiza Creșterii și a Schimbării.

Isaac Newton (1642-1727) a făcut o descoperire 
echivalentă mai înainte, dar el a extins doar notația lui Descartes, 
mai degrabă decât să-l depășească, așa că este forma leibniziană 
de Calcul, cea care predomină astăzi. Astfel, au fost doi filosofi, 
Descartes și Leibniz [Mike Hockney: Idealist-Raționalişti!], care 
au creat Notaţiile și Ideile care au format Matematica de atunci. 
… Procesul de a găsi cât de repede se schimbă Cantitatea se 
numește Diferențiere. Când Diferenţiem o funcție, obținem rata 
de Schimbare a acesteia.”

Ziauddin Sardar și Jerry Ravetz

MINTEA ȘI CORPUL

„Cum se relaţionează Mințile la Corpuri? Dacă Mințile 
controlează cu adevărat Corpurile (cum se pare că fac), cum 
se explică? Răspunsul este Transformarea Fourier care permite 
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funcțiilor matematice dintr-un Domeniu de Frecvență în afara 
Spațiului și Timpului (un domeniu mental) să fie reprezentate ca 
funcții materiale în spațiu și timp (un domeniu fizic).

Materialismul Ştiințific nu poate ajunge la această 
concluzie matematică simplă, deoarece neagă existența unui 
domeniu mental neobservabil, fără dimensiuni, în afara spațiului 
și timpului.

Transformarea Fourier stă la baza Mecanicii Cuantice 
și Holografiei. Mai mult sau mai puțin, toate problemele științei 
ar dispărea dacă oamenii de știință ar accepta realitatea ontologică 
a Transformărilor Fourier care unește două Domenii Matematice: 
unul în spațiu și timp (Materie – Corp) și altul în afara spațiului și 
timpului (Mintea).

Transformarea Fourier este exemplul arhetipal al locului în 
care matematica se ciocnește cu metoda experimentală a științei, 
care Ştiință alege să susțină Experimentele în locul Matematicii. 
Dacă ar inversa această politică, știința ar deveni matematică și 
toate absurditățile Empirismului ar fi depășite.

Știința este îngrozită de faptul că Realitatea este împărțită 
în două categorii radical diferite (mintea neobservabilă și materia 
observabilă), deoarece metoda științifică se adresează numai uneia 
dintre ele (materie observabilă). Totuși, Transformarea Fourier 
este un instrument matematic fundamental care demonstrează 
că nu puteți avea o Realitate care nu se împarte în două domenii 
inter-conexe, transformabile.

Știința nu a reușit niciodată să înțeleagă ce înseamnă cu 
adevărat Transformarea Fourier. Dacă s-ar întâmpla, ar vedea că 
nu are altă posibilitate decât să accepte Ontologia Dualistă (de fapt 
Monismul cu dublu aspect) asociată cu Transformarea Fourier – 
un domeniu observabil (al materiei) și un domeniu neobservabil 
(mintea), care dă naștere acesteia (materia).

Știința spune că nu există Minți, ci doar Materie, care 
dă naștere la Minte. Leibniz a spus că există infinite minți 
matematice care dau naștere la fenomenul materiei. El ar fi 
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invocat Transformarea Fourier pentru a-și explica sistemul, dacă 
ar fi fost cunoscut în zilele lui. Pentru Leibniz, nu există Substanțe 
Materiale, doar Fenomene Materiale care derivă din Minţile 
Matematice (adevăratele Substanțe ale Existenței).”

ADEVĂRUL

„Ființele umane, prin schimbarea Atitudinilor Interioare 
ale Minții lor, pot schimba Aspectele Exterioare ale vieții lor”

William James
Lucrul pe care trebuie să-l schimbați mai presus de toate 

este atitudinea voastră față de Adevăr. Trebuie să vă întrebați 
ce fel de caracter trebuie să aibă Adevărul și cum putem avea 
acces la el. Avem oare acces la Adevărul etern prin Sentimentele, 
Simțurile, Intuițiile noastre, sau prin Rațiunea noastră? Dacă 
Adevărul nu se referă la Sentimente, este inutil să vă aduceți 
Sentimentele la căutarea Adevărului. Același lucru este valabil și 
pentru Simțuri.

Este Adevărul în „Conștiența Golită” (prin Meditaţie 
în religiile orientale)? Ce înseamnă asta? „Conștienţa Golită” se 
referă la o stare ipotetică, empirică a Minții. Are o legătură exact 



                       MIȘCAREA DACIA  -  ADEVĂRUL DESPRE ILLUMINATI 136

Zero cu Adevărul etern, necesar, cognoscibil și inteligibil.
Când îl caută, oamenii caută de regulă altceva decât 

Adevărul. Ei vor ca lucrurile să le hrănească Simțurile, Sentimentele 
și Intuițiile și nu au decât dispreț pentru Rațiune (Martin Luther 
– „Raţiunea e o curvă a Diavolului”). Cu toate acestea, numai 
Raţiunea este despre Adevărul etern, necesar. 1 + 1 = 2 este 
cea mai Adevărată declarație pe care ați făcut-o vreodată. Este 
Adevărat dintotdeauna, chiar şi dinainte de apariţia Omului 
în Univers, spre deosebire de toate Sentimentele, Senzațiile, 
Ipotezele, Credințele, Opiniile, Experiențele, Interpretările și 
Intuițiile Mistice. 

„Nu putem niciodată să știm totul. … Nu poți ajunge 
până la sfârșitul Înțelegerii, dar puteți înțelege întotdeauna mai 
mult.“

Tara Shears

Din contră, cu siguranță putem cunoaște toate lucrurile și 
înțelege totul… Matematic.

Numai Matematica poate fi înțeleasă pe deplin și definitiv 
și, dacă Realitatea este matematică (așa cum este și cum trebuie 
să fie), atunci Realitatea însăși poate fi înțeleasă pe deplin și 
definitiv.”

COLECTIV ŞI INDIVIDUAL

„Este vital să înțelegem că Lumea Spațiu-Timp a Materiei 
(universul științific) este un produs Holografic al Colectivului 
Monadic – colecția tuturor Monadelor.

Monadele Individuale sunt legate de organismele 
individuale din spațiu-timp și fiecare Corp are o perspectivă 
spațiu-timp extrem de limitată în comparație cu întregul univers. 
Putem detecta cu Simțurile noastre doar mediul nostru Imediat și 
Local. Acest câmp îngust de spațiu-timp este cel prezentat Sinelui 
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Empiric (Conștientul nostru).
Totuși, NeConștientul nostru – Sinele Transcendent – 

trebuie să știe ce experiențe are Sinele Empiric. De aceea, prin 
intermediul Transformărilor Fourier, Sinele Empiric trebuie 
să transforme funcțiile sale Locale de spațiu-timp în funcții de 
Frecvență și să transmită aceste informații înapoi către Sinele 
Transcendental.

Sinele Empiric are o viziune spațio-temporală asupra 
mediului său local, în timp ce Sinele Transcendent are o viziune 
de Frecvență, care poate fi legată de toate celelalte Informații de 
Frecvență pe care le posedă, acoperind întregul univers (această 
Informație de Frecvenţă nu este disponibilă pentru Sinele Empiric).

Sinele Empiric este un sistem de „supape reducătoare”, 
conectat la mediul local.

Sinele Transcendent este Minte Maximă, conectat la 
întregul univers.

Cele patru zone matematice
Matematica Ontologică se desfășoară în patru zone 

distincte:
1) Spaţiu-Timp: Acesta este domeniul funcțiilor spațiu-

timp care interacționează doar cu funcții spațiu-timp. Este un 
domeniu Colectiv, perceput de organismele Individuale.

2) Frecvență: Acesta este domeniul în care interacționează 
funcțiile de frecvență cu funcții de frecvență. Acest lucru poate 
implica funcții de frecvență Colective (care implică mai multe 
sau toate monadele), funcții de frecvență Individuale (care 
implică monade individuale) și funcții colective și individuale 
de frecvență (multe sau toate monadele care interacționează cu 
monade individuale).

3) Interfața Spațiu-Timp – Frecvență: Acesta este 
domeniul în care funcţiile spațiu-timp sunt transformate în funcții 
de frecvență prin intermediul Transformării Fourier. Aceasta 
permite Materiei (Corp) să interacționeze cu Mintea. Este domeniul 
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în care Simțurile („lentilele” noastre umane) traduc informații 
despre Universul Fizic Local în Date de Frecvență pentru Sinele 
Transcendent.

4) Interfața Frecvență – Spațiu-Timp: la nivel 
Colectiv, acesta este domeniul în care funcțiile de Frecvență sunt 
transformate în funcții Spațiu-Timp prin Transformări Inverse 
Fourier (Funcțiile spațiu-timp sunt apoi detectate ca Obiecte în 
spațiu-timp de Simțuri). La nivel Individual, așa sunt construite 
lumile noastre de vise private. Acest domeniu permite Minţii să 
interacționeze cu Materia/Corpul. Este domeniul Voinței; este 
modul în care alegerile Mintale sunt transpuse în acțiuni Fizice în 
Lumea Materială.

Universul nu este mecanicist.
Aceasta a fost eroarea fundamentală a fizicii clasice.
Doar Domeniul Spațiu-Timp are aparenţa mecanicismului.
Domeniul de Frecvență este cel al Voinței și al Teleologiei. 

Celelalte două domenii sunt cele definite de Transformări Fourier.
Acesta este un Univers Matematic, nu Ştiințific, Religios 

sau Filosofic.
Până când nu înțelegeți asta, nu veți înțelege niciodată 

Realitatea.”

CONSERVAREA ENERGIEI

„Ce înţeleg oamenii de știință materialist-empiricişti 
prin „Conservarea Energiei”?

Un „proces contabil” cu Împrumuturi şi Rambursări 
de Energie???

O adevărată Lege de Conservare a Energiei este una care 
este adevărată întotdeauna. Nici o energie nu este nou creată sau 
distrusă. Toată energia care există, a existat dintotdeauna. Nimic 
nu este niciodată pierdut sau câștigat.



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 139

În știința empiricist-materialistă, Energia poate fi 
Împrumutată dintr-un capriciu al nu se ştie cui (de unde??? … 
nici un om de știință nu poate explica acest lucru). Atâta timp cât 
Datoria este Rambursată (cu cât este mai mare datoria, cu atât 
mai repede trebuie rambursată), totul este bine. Cu toate acestea, 
nu se aplică considerente ontologice la acest Exces de Energie, 
aparent disponibil pentru a fi Împrumutat. Unde este depozitat 
acest „exces”? (În viitor sau în trecut?) Cum se accesează? De ce 
este accesibil și care este mecanismul de a ajunge la el și de a-l 
împrumuta? Niciun om de știință nu știe, sau nu îi pasă. Pentru ei, 
totul este învăluit în „Incertitudinea” Heisenbergiană. De îndată 
ce această Incertitudine este îndepărtată – prin adăugarea unei 
Singularități Eterne, Necesare, la Spaţiu-Timpul contingent – 
întreaga Ideologie Probabilistică a științei moderne se prăbușește.

Această Singularitate asigură că nici o Energie nu este 
vreodată împrumutată din trecut sau viitor. Toată Energia 
există acum. Nu există Energie în altă parte. Energia universului 
este permanent stabilită la zero – starea de bază inevitabilă – în 
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toate situațiile. Nimic nu poate încălca acest lucru. Este cea mai 
fundamentală lege. Tot ceea ce contrazice acest lucru este în mod 
automat fals. Lucrarea lui Heisenberg, așa cum este interpretată 
de știință, o contrazice, prin urmare această interpretare este fără 
îndoială falsă.

Nu există nici o Incertitudine în ceea ce privește 
Energia. Ceea ce este Incert, este  distribuţia instantanee a 
energiei între Spațiu-Timp (universul material) și Non-Spațiu-
Timp (singularitatea mentală), dar Energia Totală a Sistemului 
Combinat este întotdeauna exact ZERO.

Din păcate,  Știința Mythos a înlocuit Mythos-ul Religios, 
dar ne-a adus asta mai aproape de Cunoașterea și Înțelegerea 
Realității? Glumiţi. Știința Mythos cere ca „Realitatea” să 
fie Observabilă (Fenomenală). Dacă Realitatea este de fapt 
Neobservabilă (Noumenală), atunci știința nu are nicio legătură 
cu adevărata Cunoaștere și Înțelegere a Realității.”

„God Series” – Mike Hochney

UNIVERSUL FOTONIC
     
„Universul este făcut din Lumină. Blocurile fotonice ale 

Existenței cuprind perechi de unde cosinus și unde sinus, adică 
fiecare foton este o undă sinus cu o frecvență specifică, asociată cu 
o undă cosinus de aceeași frecvență.

Fotonii sunt Adimensionali. Existența Dimensională 
este creată atunci când Fotonii „se sparg”, iar undele lor sinus și 
cosinus se dezintegrează (adică intră în relații de fază asimetrice 
și non-ortogonale). Realitatea nu cuprinde decât Lumina „Pură” și 
Lumina „Spartă”. Nu poate fi nimic altceva.

Mintea este Lumină. Gândurile umane sunt Fotoni de înaltă 
energie. Materia este un produs de energie scăzută, fotoni rupți 
(materia este făcută din „întuneric”, ca să spunem așa). „Involuția” 
Big Bang creează universul întunecat al materiei (lumina frântă), 
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iar Evoluția determină în cele din urmă, Întunericul și Materia să 
fie eliminate, permițând ca totul să se întoarcă la Lumină.

La Big Bang, Lumina „se rupe”. La Big Crunch, 
Lumina este restaurată la perfecțiune. Aceasta este traiectoria 
ciclică, inevitabilă a Existenței. Universul, ca orice Undă (și 
universul este, bineînțeles, făcut din unde) are o perioadă, iar 
această perioadă, firește, este repetată mereu.

*****
În „limbaj” gnostic:
Dumnezeul adevărat este Dumnezeul Luminii, Dumnezeul 

Fotonic.
Dumnezeul fals, Demiurgul, este Dumnezeul Întunericului, 

Dumnezeul fotonilor sparţi.
Demiurgul este Dumnezeul Materiei. Materia este rea și 

iluzorie, o cameră de închisoare și tortură pentru Lumină. Sarcina 
Sufletului este să se elibereze de Materie și să se întoarcă la Lumină, 
la Bine … la Adevăr. Aceasta este Evanghelia Gnosticismului.”

„Psychophysics” (God Series) – Mike Hockney

GRAVITAȚIA

„Gravitaţia rezultă din Materie în spațiu-timp; nu 
există nici o gravitaţie într-o Singularitate Imaterială în afara 
spațiului și timpului. Nu a existat o gravitaţie înainte de crearea 
Universului Big Bang. Nu este energia în sine care e asociată cu 
gravitaţia, ci energia spațio-temporală, adică masa.

Energia Mentală fără dimensiuni nu are nimic de-a face cu 
Gravitaţia.

Ron Cowen a scris: La o gaură neagră, teoria gravitației 
lui Albert Einstein se confruntă cu fizica cuantică, dar conflictul 
ar putea fi rezolvat dacă universul ar fi o proiecție holografică.

Gravitaţia trebuie înțeleasă ca o proprietate a Hologramei, 
ci nu interferența care generează holograma.
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Gravitaţia nu este deci universală. Se aplică numai spațiu-
timpului și nu are nici o relevanță pentru non-spațiu-timp. Orice 
teorie validă a gravitației trebuie să ţină cont de Singularitățile în 
care există gravitație zero.

Corpurile noastre sunt afectate de gravitaţie, dar 
Mințile/Sufletele noastre nu sunt.

Toate proprietățile lumii fizice pot fi derivate direct 
din proprietățile analitice ale unei Singularități matematice 
ontologice, în care totul poate fi calculat ușor și direct cu referire la 
unde sinusoidale și proprietățile lor. Gravitaţia, ca spațiu-timpul, 
își datorează existența relațiilor de fază asimetrice ale sinusoidelor 
și orice teorie adevărată a gravitației trebuie să se concentreze 
asupra acestor relații de fază.

Singularitatea este un mediu de gravitaţie zero. Nu 
există gravitaţie acolo unde nu există Materie. Toate Mințile 
funcționează în absența gravitației. Pot călători oriunde, chiar și 
în găuri negre … și din nou înapoi.

Minţile acţionează în spațiu-timp, dar nu sunt în spațiu-
timp.”

OMENIREA ȘI ADEVĂRUL

„Există patru moduri de a înțelege lumea: Religios, 
Filosofic, Ştiințific și Matematic.

Numai unul dintre acestea poate oferi corecta înțelegere, 
de aceea celelalte trei sunt greșite – indiferent dacă vă place sau nu 
(„jumătăţile” de Adevăr sunt Minciuni).

Iluminiştii nu sunt corecţi din punct de vedere politic. Nu 
au de gând să spună tuturor că au dreptate. Sunt absolutiști, nu 
relativiști.

Una dintre cele mai mari provocări ale omului este aceea 
de a stabili care dintre cele patru este cea care ne dă Adevărul 
și care sunt cele trei care ne înșeală. Omenirea își poate atinge 
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Potențialul numai atunci când se aliniază cu Adevărul și respinge 
Minciuna.

Omenirea a fost până acum guvernată de Minciună. 
Aceasta continuă până în prezent.

Mintea omenească ar prefera aproape orice Adevărului, în 
timp ce e în totalitate receptivă la Minciună.

„Care, în cele din urmă, sunt Adevărurile omului? Numai 
incontestabile Erori.“

Nietzsche

Rasa umană nu a evoluat cu privire la Adevăr, a evoluat 
mai degrabă în ceea ce privește Supraviețuirea și Reproducerea, 
dintre care nici una nu este preocupată în cea mai mică măsură de 
întrebarea „ce este Adevărat și care este valoarea Adevărului”

Orice lucru care nu a evoluat conform Adevărului ipso 
facto, a evoluat în conformitate cu Non-Adevărul, adică cu 
Minciuna.

Nimic nu este mai problematic pentru omenire decât 
Adevărul. Oamenii sunt uimitor de înstrăinaţi de el. Dacă le 
prezentaţi Adevărul în față, ei nu vor reuși să-l recunoască – pentru 
că oamenii nu au nici un organ pentru Adevăr. Adevărul, pentru 
ființa umană obişnuită, este invizibil.

Religia oferă o înțelegere a lumii bazată pe Credință 
(Emoţii) și Misticism (Intuiție). Ea respinge tot ceea ce nu are o 
relație directă, experimentală cu Dumnezeu.

Filosofia oferă o înțelegere bazată pe Gândirea speculativă, 
dar nu poate produce niciodată dovezi pentru afirmaţiile sale.

Ştiința oferă o înțelegere bazată pe Simțuri, respingând 
totul din domeniul Non-Senzorial. Toate „dovezile” științifice sunt 
dovezi Senzoriale, prin urmare, presupun o repudiere ideologică a 
oricăror alte dovezi.

Din punct de vedere istoric, practic nimeni nu a acceptat că 
Matematica este modul corect şi unic de înțelegere a Realității. 
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Matematica este privită ca o abstracție misterioasă, ireală, sau 
ceva prea sofisticat pentru lumea obișnuită.

Potrivit lui Platon, Realitatea se referă la un domeniu 
transcendent şi inteligibil.

Evoluând fără respect față de Adevăr, acesta pare ireal 
pentru noi. De fapt, avem exact aceeași atitudine față de Adevăr, 
ca şi faţă de Matematică. Nu este o coincidență. Matematica este 
Adevărul, iar umanitatea nu are o relație evolutivă cu Matematica/
Adevărul.

Toate adevărurile din Matematică sunt veșnice, deci sunt 
în afara Evoluției. Descoperim Adevărul prin depășirea condiţiei 
umane, prin legătura cu ordinea eternă, necesară, infailibilă a 
Existenței (aceea a Matematicii). Adevărul şi Matematica nu au 
nimic de-a face cu Emoţiile noastre și cu Intuițiile Mistice (religie), 
sau cu Simțurile (știința).

Numai ființele umane cele mai inteligente se pot conecta 
la Adevăr.

Adevărul, prin definiție, a fost întotdeauna Adevărat. 
Nu poate fi Falsificat și nici nu poate fi verificat Experimental. 
Adevărul şi Matematica nu au nimic de-a face cu Simţurile si 
Experienţele, deoarece datează dinaintea lor.

Concepeți un univers fără oameni, deci fără Emoţiile şi 
Simţurile acestora.

Un astfel de univers a existat dintotdeauna – este universul 
invizibil, Noumenal în care Matematica şi Adevărul se află de-a 
pururea în scenă.

Azi interpretăm acest Univers, doar Fenomenal. Sarcina 
este să-l interpretăm în mod nou, dezbrăcat de orice aparenţe, 
dezbrăcat de tot ce este uman.

Doar un lucru rămâne adevărat atunci când eliminați toate 
considerentele umane: Matematica.

„Dumnezeu” este o construcție umană.
Nirvana este o construcție umană.
„String Theory” este a construcție umană.
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Singurul lucru care nu este o construcție umană este 
Adevărul = Matematica Ontologică.

Ultimul loc în care persoana obișnuită ar căuta Adevărul 
este în Matematică, deci exact locul unde să-l găsească.

Problema nu este să întâlnim Adevărul, ci să-l 
recunoaștem.”

ZERO ŞI INFINIT

„După cum am arătat, cel mai important număr din toate 
este Zero. Zero este un punct fără dimensiuni. Câte zerouri, câte 
puncte fără dimensiuni pot fi suprapuse? Răspunsul este un 
număr Infinit.”

Leibniz

Leibniz s-a referit la Suflete ca Monade: puncte energetice, 
imateriale, indivizibile, neextinse, nepieritoare, nemuritoare, fără 
dimensiuni. Există infinite zerouri – monade/suflete – în univers, 
fără spațiu și fără timp. Ele sunt pură Minte, dar ele sunt iniţial 
NeConștiente până când pot dezvolta Conștiența.

Toate monadele împreună, se poate spune că formează 
o singură Monadă, cum ar fi celulele creierului care constituie 
un creier. Cea mai mare Monadă este Dumnezeu. Dar acesta nu 
este un simplist Dumnezeu Avraamic. Acesta este Dumnezeul 
Principiului Holografic. Aceasta nu este un Misticism. Aceasta 
este Matematica pură, rezultatul Logic al proprietăților lui Zero. 
Din punct de vedere religios, o infinitate de Suflete Individuale 
locuiesc în Sufletul Cosmic (Dumnezeu) și în acelaşi timp, 
Sufletul Cosmic locuiește în fiecare dintre Sufletele Individuale. 
Fiecare Suflet Individual este indisolubil legat de Sufletul Cosmic 
(Dumnezeu).

Aceasta este natura esențială a Existenței: Monada 
Cosmică și Monadele Individuale interacționează fără încetare 
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până când fiecare Monadă Individuală devine la fel de clară ca 
Monada Cosmică, până când NeConștientul a fost alungat și totul 
este Clar, până când totul este Iluminat şi totul este Lumină.

Materialismul Ştiințific neagă existența 
Adimensionalităţii, a lui Zero şi a Monadei, astfel negând pe 
Dumnezeu, Sufletele și Viața De Apoi. Pentru oamenii de știință 
și matematicieni, a lupta împotriva realității fizice a lui Zero este 
una dintre cele mai ciudate enigme din istorie, având în vedere 
importanța supremă a lui Zero pentru Matematică și Ştiință.

Numărul Imaginar (i) este, de asemenea, de o importanță 
imensă, deoarece într-un univers în șase dimensiuni, format din 
trei axe imaginare și trei axe reale, este posibil să se definească o 
Singularitate în care toate distanțele sunt Zero.

Zero și Infinit sunt provincia lui Dumnezeu. Zero și 
infinit sunt acolo unde Ştiința și Religia se întâlnesc. Sunt granița 
supremă a Existenței. Zero – nimic – este cel mai mare mister 
din cosmos, în jurul căruia se învârte totul. Dacă există Zero, Big 
Bang şi Big Crunch sunt ușor de înțeles – „Ceva” vine de la Zero 
(Materia apare și evoluează din Minte). Dacă Zero nu există, 
universul în mod miraculos și irațional izvorăște din nimicnicie 
absolută. Ce credeți că este mai plauzibil?

Illuminati, și numai 
Illuminati, au reușit să reducă 
toate misterele existenței, 
toate întrebările fundamentale, 
toate dezbaterile vechi despre 
Religie, Ştiință și Filosofie la o 
singură întrebare matematică 
– are zero existență reală sau 
este este doar o construcție 
matematică ce nu apare 
niciodată în realitate?

Zero – da sau nu? 
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Aceasta este Întrebarea Cosmică. Este misterul 
semnificației Nimicului și cum Nimic devine Ceva care se 
întoarce în Nimic.

„Tu ești praf şi în praf te vei întoarce”.
„Ești Nimic și te vei întoarce în Nimic… și atunci vei fi 

Dumnezeu”.
Acesta este Evanghelia Illuminati.”

TOTUL VINE DINTR-UN PUNCT: ORIGINEA

„În termenii Kabbalei, Originea este EIN (nimic), EIN 
SOF (infinit) și EIN SOF AUR (lumină nelimitată).

Este PLEROMA Gnostică (domeniul plinătății și luminii).
Este Domeniul Formelor Perfecte al lui Platon
Este domeniul lui Aristotel al Formelor fără conținut 

(Dumnezeu).
Este Neoplatonicul „ONE”.
Este Vidul religiilor orientale, de unde vine totul în taoism, 

hinduism și budism.
Este ceea ce se află în spatele vălului Maya.
Este „Oneness”.
Este plenumul existențial.
Este domeniul neextendibil cartezian.
Este domeniul Monadelor lui Leibniz.
Este domeniul Noumenal al lui Kant în afara spațiului și 

timpului.
Este Voința lui Schopenhauer (Will), în afara spațiului și 

timpului.
Este Voința de Putere a lui Nietzsche (Will of Power).
Este Ego-ul lui Fichte.
Este Geistul Hegelian și Ideea Absolută.
Este NeConștientul lui Hartmann.
Este NeConștientul Colectiv al lui Jung.”
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„Toate speculațiile metafizice și religioase ale omenirii 
nu au fost altceva decât încercări de a înțelege misterul 
Singularității în care se contopesc Zero și Infinit.”

„Punctul cheie este că Matematica Ontologică a lui Zero 
și Infinit nu este altceva decât HOLOGRAFIE.

Suntem Holograme Individuale în cadrul unei Holograme 
Colective. Acesta este Secretul lui Dumnezeu!”

Christine Andrea Bartol

PILOTUL MINȚII – „FANTOMĂ/DUH” ŞI 
„MAŞINĂ/DRONĂ”

„Matematica explică totul. Matematica vine în două 
ramuri: Dimensională și Adimensională:

Matematica Dimensională se referă la lumea Senzorială 
și Materială a Spațiu-Timpului și este ceea ce oamenii de știință 
studiază. Este baza fizicității/materialismului. Este Matematica 
„Mașinii”.

Matematica Adimensională se referă la lumea Non-
Senzorială, Imaterială (Mentală) a Frecvenței și e ceea ce 
studiază matematicienii ontologici. Este baza Non-Fizicităţii. 
Este Matematica „Fantomei”.

Dimensionalitatea se referă la toate numerele dintre Zero și 
Infinit (numerele care definesc Spațiu-Timpul). Adimensionalitatea 
se „învârte” în jurul lui Zero și Infinit (care definesc Singularitățile).

Pentru a înțelege Fantoma/Duhul din Mașină, imaginați-vă 
o Dronă. Aceasta este o Mașină fără Pilot. În sine, este total imobil. 
Nu are o Voință, nici o Teleologie. Drona devine funcțională numai 
când este controlată de la distanță de un Pilot la mii de km… un 
Pilot cu Voință și Teleologie. Pilotul este Fantoma/Duhul Maşinii/
Dronei. Oricine ar găsi o Dronă ruptă în deșert nu ar fi confruntat 
cu nimic altceva decât cu o mașină ruginită care se descompune. 
Nu ar exista dovezi ale unui Pilot.
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În Matematica Ontologică, moartea unui Creier (Maşina) 
apare atunci când controlul Minții care-l controlează (Fantoma/
Duhul) se rupe … exact așa cum o Dronă „moare” de îndată ce 
conexiunea cu Pilotul său de control se descompune. Moartea 
este un fenomen Local, Dimensional, dar Viața este Non-Locală, 
Adimensională. Moartea este cuprinsă în Spațiu-Timp, în timp 
ce Viața este în afara spațiu-timpului. Viața este monadică, iar o 
Monadă este o Singularitate de Frecvență, Imaterială.

„Căutarea Conștienței în Creier este ca și cum ar trebui 
să cauți reporterul în radio.”

Nasseim Haramein

Căutarea Pilotului Dronei în dronă este ridicolă. Căutarea 
Sufletului în Corp este absurdă. Căutarea Minții în Creier este 
nebunie.

„Mișcarea unei particule elementare, conform Teoriei 
Undelor Pilot a lui Bohm, este legată de o Forță Totală dată de 
suma a doi termeni: o Forță Clasică (derivată dintr-un Potențial 
Clasic) și o Forță Cuantică (derivată dintr-un Potențialul Cuantic).“

Ignazio Licata, Davide Fiscaletti, „Potențialul Cuantic: 
Fizică, Geometrie și Algebră”

Mișcarea unui corp, conform Teoriei Iluministe a Minţii 
Pilot, este legată de o Forță Totală dată de suma a doi termeni: 
o Forță Clasică (derivată din Materialismul Ştiințific) și o Forță 
Mentală (derivată din Matematica Frecvențelor a lui Fourier). 
Mintea este Pilotul (Fantoma – „ghost”) care dirijează Corpul 
(„Mașina”).

Fără Minte, Corpul uman nu ar avea Pilot, deci ar fi 
doar o colecție inertă, moartă de atomi materiali.

În 1931, John von Neumann a publicat „Bazele Teoriei 
Cuantice”, care până astăzi rămâne Biblia Matematică pe această 
temă. În această carte, von Neumann a oferit dovada matematică 
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precum că o realitate clasică obișnuită nu ar putea sta la baza 
Teoriei Cuantice. De mai bine de douăzeci de ani, dovada lui von 
Neumann a constituit o coroborare matematică a „Interpretării de 
la Copenhaga”. Cu toate acestea, în 1952, David Bohm a făcut 
imposibilul și a dezrădăcinat această „dovadă” prin construirea 
unui model de electron cu atribute clasice a cărui comportare a 
corespuns predicțiilor Teoriei Cuantice. În acest model, electronul 
este privit ca o particulă obișnuită, cu o diferență esențială: 
electronul are acces la Informații despre mediul său. Pentru a deriva 
acest model, Bohm a început cu Ecuația Schrödinger, care este 
formula matematică centrală a Fizicii Cuantice. Folosind elegant 
matematica, Bohm a împărţit efectiv această ecuaţie în două părţi 
sau termeni: un termen clasic care reproduce în esenţă Fizica 
Newtoniană și un termen non-clasic numit Potenţialul Cuantic. 
Termenul clasic tratează electronul ca o particulă obișnuită, ca 
și în fizica clasică. Potențialul Cuantic non-clasic este un termen 
asemănător cu „ca unda” care furnizează Informații electronului, 
legând-l de restul Universului. Potențialul Cuantic este responsabil 
pentru binecunoscuta Dualitate Undă-Particulă și toate celelalte 
fenomene bizare pentru care Teoria Cuantică a devenit celebră. 
Într-adevăr, caracterul non-local al realității cuantice – așa cum 
rezultă din Teorema lui Bell (vezi experimentul Einstein-Podolsky-
Rosen) și observat empiric în experimentele renumite ale lui Alain 
Aspect – poate fi privit ca o dovadă plauzibilă pentru existența 
unei entități simbolizate cu Potenţialul Cuantic.“

http://www.halexandria.org/dward404.htm

Potrivit lui von Neumann, o realitate clasică obișnuită nu 
poate sta la baza Teoriei Cuantice.

Potrivit lui Bohm, o realitate clasică poate sta la baza Teoriei 
Cuantice, doar că, prin adăugarea de ceva complet non-clasic … o 
Undă Pilot (Potențial Cuantic) care are acces la informații despre 
mediul particulei (întregul Univers!). Particula este o entitate 
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spaţio-temporală; entitatea Undă Pilot este o Singularitate non-
locală.

În termenii Dualităţii Minte-Materie, sau „Fantomă”-
„Maşină”, realitatea „mașinii” este o realitate clasică, dar, atunci 
când se adaugă realitatea cuantică, aceasta devine o realitate 
„fantomă” în „mașină”, adică Mintea este adăugată la Materie.

Aspectul Dual Ontologic din Iluminism (Frecvență și 
Spațiu-Timp) nu este o realitate clasică, și sprijină pe deplin 
noțiunea de Undă Pilot, exprimată prin Singularitatea Frecvențelor 
Fourier în afara spațiului și timpului, prin care sunt interconectate 
toate lucrurile.

„Particula” este Corpul localizat; „Unda Pilot” este 
Mintea non-localizată (de fapt, Unda Pilot este legată mai degrabă 
de Mintea Cosmică decât de o Minte Individuală). Fiecare dintre 
noi are un Corp călăuzit de o Minte, iar Mintea noastră este 
legată de întregul Univers.

Când ne dezvoltăm suficient Mintea, devenim 
literalmente Dumnezeu!”

THANATOS & EROS

„Thanatos – instinctul Morţii – corespunde 
Materialismului Ştiințific potrivit căruia suntem „mașini”, 
cu greu putem fi considerați vii. Poate că „ne-morţi”, „strigoi”, 
„zombi”, sunt termenii potriviţi.

Eros – asociat cu viața, creativitatea, sensul și scopul – 
este esența matematicii ontologice … reflectând universul ca un 
organism auto-rezolvant, auto-optimizant.

Thanatos este o caracteristică „mașină”.
Eros este o caracteristică „fantomă”.
Potrivit Monadologiei lui Leibniz, locuim într-un univers 

fundamental viu.
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În materialismul științific, locuim într-un univers 
fundamental mort, într-o „mașină” moartă, iar noi înșine suntem 
„mașini” moarte sau ne-moarte (Zombie-Strigoi). Ceea ce este 
sigur este că, în viziunea științifică asupra lumii, suntem fără 
Scop, fără Suflet.”
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CAPITOLUL 5 - PSIHOCOSMOS

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

„Dacă folosim un model de calculator pentru a simula 
vremea, nu ne așteptăm ca simularea să determine vântul și ploaia. 
Nu ne așteptăm ca simularea unui uragan să fie un uragan. Cu 
toate acestea, susținătorii inteligenței artificiale își imaginează 
că simularea Conștienței în mașini va conduce la conștientizarea 
mașinilor. Câtă prostie?!

Conștiența, ca și vremea, este în mod fundamental legată 
de Existență. Numai o planetă, luna sau soarele pot avea „vreme”. 
O simulare pe calculator nu poate avea vreme. De asemenea, numai 
Mintea vie poate avea Conștiență, nu o simulare pe calculator a 
unei Minți vii. Un computer, o mașină, un android, un robot, un 
cyborg, nu va fi niciodată Conștient, pentru că niciodată nu va 
avea o Minte (Suflet) reală, premisa pentru evoluția Conștienței.

De ce oamenii de știință nu acceptă această logică simplă? 
Deoarece ca materialiști ce sunt, ei consideră Conștiența umană 
ca apărută din adunarea atomilor lipsiți de viață și fără minte în 
anumite moduri. Deci, dacă puteți obține Conștiență biologic 
(natural) de la lucruri care nu au Minte, logic ar fi s-o obţineţi 
și din ceva artificial. Nu se consideră că există vreo diferență în 
natură între adunările naturale de atomi și cele făcute de om din 
atomi lipsiți de Viață și fără Minte.

Desigur, odată ce accepți că ființele umane au Suflete Eterne 
Monadice și că acestea sunt cele care sunt de fapt responsabile de 
Conștiența noastră, atunci vedeți cât de cretină este ideea construirii 
mașinilor conștiente. Nimeni nu poate construi o Monadă. Nimeni 
nu poate introduce o Monadă într-o mașină. Cel mai bun lucru la 
care se poate spera, este să se creeze o minunăţie de mașină, la 
care o Monadă să se conecteze și să o exploateze (ca un pilot ce 
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dirijează o dronă).”

MEMORIILE HOLOGRAFICE

„Este memoria localizată în creier, sau în sufletul 
monadic ce controlează creierul? Memoria implică modele 
sinusoidale stocate în afara spațiului și timpului, prin urmare, le 
putem accesa în orice moment și nu sunt pierdute iremediabil în 
trecut. Memoriile trebuie să fie localizate non-temporal pentru a fi 
protejate de trecerea timpului.

Memoria este imposibilă fără o zonă de depozitare în 
afara timpului.

Amintirile noastre nu sunt nimic asemănător cu DVD-urile 
pe care le ascultăm. Dacă Loviți DVD-ul cu un ciocan, distrugeți 
conținutul său. Poate exista o tumoare imensă în creier și totuși 
memoria poate fi foarte puțin afectată.

Amintirile nu sunt făcute din materie, din atomi. Nu se 
află în structurile specifice ale creierului. Cu toate acestea, având 
în vedere că amintirile trebuie să fie recuperate din domeniul de 
frecvență monadică și convertite în imagini în spațiu-timp, acestea 
trebuie să fie procesate prin creier. Acest lucru înseamnă că, dacă 
atingeți anumite structuri ale creierului cu sonde electrice (în 
timpul operațiilor pe creier), acestea ar putea declanșa recuperarea 
memoriei. Asta nu înseamnă că amintirile sunt stocate acolo. Pur 
și simplu înseamnă că sunt declanșate acolo.

Deoarece monadele operează holografic, amintirile 
funcționează și ele holografic. 

Creierul este un instrument de accesare a amintirilor 
monadice, dar nu este locul în care amintirile sunt stocate.

Anumite tipuri de leziuni ale creierului ne-ar putea 
împiedica să accesăm amintiri, la fel cum nu se poate reda un DVD 
dacă DVD player-ul nostru funcționează defectuos. De asemenea, 
nu putem să stocăm amintiri (nu se poate înregistra un DVD) în 
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cazul în care echipamentul biologic de înregistrare funcționează 
defectuos.

Amintirile noastre 
holografice se întind şi pe 
parcursul vieților noastre 
anterioare, precum și din această 
viață.

Cu cât ești mai asemănător 
cu Dumnezeu, cu atât poți avea 
acces la aceste amintiri din viețile 
anterioare. Uneori, hipnotismul sau 
„călătoriile” provocate de droguri 
halucinogene permit recuperarea 
amintirilor din viețile anterioare.”

DARWINISM

„În termeni Iluminişti, am putea spune că „lumea 
materială” este o Structură Mentală vizibilă, colectivă, produsă 
de toate Mințile Individuale existente. Pentru a fi mai exact, este 
o hologramă auto-generatoare. Totuși, este interpenetrată de o 
„lume imaterială” – o Structură Mentală Colectivă invizibilă. 
Acesta nu este altceva decât NeConștientul Colectiv Jungian 
(Singularitatea).

Interacțiunea dintre lumea mentală colectivă vizibilă 
(lumea materială) și lumea colectivă mentală invizibilă 
(NeConștientul Colectiv) este responsabilă de fenomenul jungian 
al Sincronicității.

NeConștientul Colectiv este stratul cosmic teleologic, 
căutând mereu sens.

Este prin intermediul NeConștientului Colectiv că Evoluția 
Darwiniană operează de fapt.
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NeConștientul Colectiv generează toate mutațiile 
genetice semnificative în căutarea unor „vehicule fizice 
superioare” pe care Mintea să le poată controla. Acest proces 
este bineînțeles neobservat prin Simțuri, prin urmare, oamenii de 
știință aleg să recurgă la explicaţia lor iraţională: Întâmplarea. 
Neexistând Mintea pentru ei care să provoace Schimbarea, nu mai 
rămâne decât Întâmplarea.

Cauzalitatea Întâmplătoare este tot ceea ce poate fi 
invocat după ce se ignoră Cauzalitatea Mentală.

Deci, Darwinismul spune că Mutațiile Genetice 
Întâmplătoare produc Evoluția, când de fapt, Forțele Mentale 
NeConștiente și nevăzute produc în mod deliberat Mutațiile 
Genetice conform teleologiei şi entelehiei universale.”

FERESTRELE SUFLETULUI

„Ochii sunt fereastra pentru sufletul tău.”
William Shakespeare

Dacă Fotonii sunt Gânduri în sine, atunci când „vedem” 
(treaz), vedem de fapt Gândurile Universului, Gândurile 
Colectivului Monadic.

Când visăm, nu vedem Gândurile Colectivului Monadic, 
ci Gândurile NeConștientului nostru.

Simțurile noastre sunt pur și simplu modalități de a detecta 
Gânduri Externe Conștienței noastre: acelea ale Minții noastre 
NeConștiente (vis) sau Gândurile Colectivului Monadic (treaz).

Gândurile noastre Conștiente sunt NeSenzoriale. Asta 
pentru că ele sunt gândurile noastre, de aceea nu sunt percepute 
ca fiind externe pentru noi. Toate celelalte gânduri, chiar și cele 
ale NeConștientului nostru, par să fie externe pentru noi, iar orice 
gânduri externe pot fi observate, percepute sau intuite într-un 
fel sau altul (inclusiv visând, care este o experiență senzorială 
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internă).
Cu urechile noastre auzim Gândurile Colectivului 

Monadic, cu ochii noștri vedem Gândurile Colectivului 
Monadic, cu nasul nostru mirosim Gândurile Colectivului 
Monadic, cu limbile noastre gustăm Gândurile Colectivului 
Monadic, cu mâinile și pielea atingem și simțim Gândurile 
Colectivului Monadic, cu intuiția noastră interacționăm NeLocal 
cu Gândurile Colectivului Monadic sau cu gândurile altor Minți 
sau cu gândurile NeConștientului nostru.

NeConștientul nostru ne vorbește?
În visele 

noastre, NeConștientul 
nostru poate genera 
oameni, cunoscuți 
sau necunoscuți, care 
ne vorbesc. De ce 
NeConștientul nostru nu 
poate folosi pur și simplu 
aceste personaje pentru a 
ne spune gândurile sale? 
De ce este întotdeauna 
atât de misterios?

NeConștientul 
nostru nu o are în sine 
competențele lingvistice create de om (deși poate folosi abilitățile 
noastre lingvistice conștiente). Tot ce poate face este să sugereze 
o emoție sau o temă, iar personajele din visele noastre trebuie 
să încerce să transmită sensul mesajului pe care NeConștientul 
intenționează să ni-l transmită.

NeConştientul nostru „ne vorbește” mai degrabă ca o ființă 
umană dintr-o cultură necunoscută, folosind propriul limbaj și o 
logică ciudată.

NeConștientul nostru este un străin pentru noi!
*****
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 Unii oameni îşi creează avataruri mentale care să le 
desluşească/decodifice oamenilor, gândurile lor NeConştiente. 
Copiii au „prieteni imaginari”. Adulții vorbesc despre „îngeri 
pazitori”, scriitorii spun că personajele lor își au o viață proprie. 
Socrate susţinea că a fost în comunicare cu „demonul” său. Jung 
purta conversații cu un înțelept gnostic, numit Philemon – guru-
ul său interior. Philemon i-ar fi spus lui Jung că nu ne generăm 
propriile noastre gânduri; mai degrabă, acestea au o realitate 
exterioară a lor, ca și obiectele din lume.”

HOLOGRAMA

„Unde se află Mintea? Cum interacționează cu Corpul 
tău? Când moare corpul tău, mintea moare şi ea, sau are o Viață 
De Apoi? Acesta este misterul Existenței. Dacă umanitatea nu 
poate răspunde la aceste întrebări odată pentru totdeauna, atunci 
nu înțelege Realitatea.

Răspunsul nu va fi ceva evident. Va fi nevoie de un mare 
salt conceptual, până acum neprevăzut de aproape toată omenirea.

Anticii credeau că o Persoană era o reflectare a 
Cosmosului. O persoană ar avea un Corp și o Minte/Suflet, la fel 
ca și Cosmosul. „As Above, So Below”. Este un Mit stupid, sau 
poate fi apărat intelectual?

Legătura Rațională dintre Înțelepciunea antică și 
Cunoașterea modernă nu este altceva decât Holografia.

Holografia este ceea ce permite ca Materialismul 
Ştiințific să fie înlocuit de Idealismul Matematic.

Holografia permite Sufletului, mai degrabă decât 
Materiei, să fie considerată Sursa Realității. „Atomii” Mentali 
(MONADELE) cu masa atomică zero înlocuiesc Atomii Materiei 
cu masa atomică mai mare de zero, ca bază a lumii.

Suflete Individuale controlează Corpurile Individuale, 
iar Colecția Tuturor Sufletelor controlează Corpul Colectiv 
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– Cosmosul. Toate acestea sunt consecințele inevitabile ale 
Matematicii Ontologice Fourier.

Saltul Intelectual fără precedent pe care trebuie să îl 
facă omenirea este să conceapă Realitatea ca fiind mai degrabă 
Matematică decât Religioasă.

Pitagora a înțeles acest lucru acum 2.500 de ani. Era cu cel 
puțin 2.500 de ani înaintea timpului său (!).

Cu peste 300 de ani în urmă, Leibniz, cu Monadologia sa, 
a adoptat un Model Holografic de Realitate, prin care Monadele 
Adimensionale creează Iluzia Lumii Materiale Dimensionale. 
El a fost ignorat. Cele mai mari Genii ale umanității sunt 
întotdeauna „Înainte Cu Timpul”. Tocmai de aceea sunt cele mai 
mari Genii.

Pentru Ştiință, Mintea nu există deloc în nici un sens. 
Mintea, spune Ştiința, este un epifenomen inexplicabil al 
Materiei și nu ar putea exista fără Materie.

Oamenii religioși își echivalează Mintea cu Sufletul 
și cred că vor continua să se bucure de o altă viață după cea 
actuală. Cei mai mulți dintre ei își imaginează naiv că Mintea 
(Sufletul) este localizată în Corpul lor (în creier) și că Sufletul 
se îndepărtează la Moarte, lăsând Corpul să se întoarcă în praf. 
Aceasta ar implica faptul că Sufletul este capabil să meargă 
într-o călătorie prin Spațiu-Timpul fizic până la o destinație 
nespecificată, mistică.

Toate Sufletele sunt, de fapt, localizate permanent în 
același loc, toate „înghesuite” împreună într-un Domeniu Pur 
Matematic, concepţie departe de a fi înţeleasă azi de Ştiința 
Materialist-Empiricistă. Departe de a fi dependente de Materie, 
Sufletele sunt de fapt autoare – creatoare – a Materiei, adică 
Materia nu poate exista fără Suflet. Nu a fost un „Dumnezeu” 
care a creat Universul Material din Nimic. Sufletele au creat 
lumea din propria lor Energie Colectivă și au făcut-o astfel, 
Matematic, folosind Holografia.

„Big Bang”-ul a fost momentul în care universul 
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spațio-temporal al materiei a fost proiectat din singularitatea 
imaterială a sufletelor matematice: MONADE = suflete 
nemuritoare, indestructibile, necreate. Acestea sunt primele 
„motoare”. Ele sunt originea tuturor lucrurilor din lumea noastră.

Corpurile se deplasează de la un loc la altul. Sufletele, 
NU. Ele nu merg niciodată în călătorii, în special în călătorii prin 
spațiu-timp. Sufletul tău nu este în Corpul tău. Nu este deloc în 
Spațiu-Timp. Sufletul tău se află într-o Singularitate Matematică 
Imaterială, Adimensională, în afara spațiului și timpului, 
împreună cu Sufletele tuturor celorlalți.

Soul World este un Domeniu Matematic De Frecvență, 
nu un Domeniu Spațiu-Timp Ştiinţific.

Sufletele Adimensionale nu pot nicicum să părăsească 
Domeniul de Frecvenţă Adimensional. Niciun Suflet nu 
locuiește într-un Corp în Spațiul Dimensional. În schimb, un Suflet 
controlează un Corp de la distanță, ca un Pilot al unei Drone care 
o controlează de la distanță.

Toate Corpurile sunt în Spațiu-Timp. Niciun Suflet nu 
este în Spațiu-Timp. Corpurile și Sufletele locuiesc în domenii 
separate ale Existenței. Corpurile sunt Dimensionale. Sufletele 
sunt Adimensionale.

Deci, cum interacționează corpurile și sufletele, dacă 
sunt atât de diferite, locuind domenii care se exclud reciproc, 
separate de firewall-uri ontologice impenetrabile? Răspunsul stă 
în Matematica Fourier: matematica de conectare a Funcțiilor 
Spațiu-Timp la Funcțiile de Frecvență.

Corpurile noastre – lucrurile din domeniul științei empirice 
– aparțin domeniului spaţio-temporal Fourier al materiei, în timp 
ce Sufletele noastre aparțin domeniului de frecvență Fourier al 
Spiritului (în afara spațiu-timpului, într-o singularitate imaterială) 
și „dialoghează” prin Transformări Fourier înainte și invers. Nu 
este nimic misterios și mistic în asta. Este Matematică Pură – cel 
mai Rațional și mai Logic lucru pe care îl puteți avea.

Matematica este limbajul naturii, limbajul Existenței 
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în sine. Universul este Rațional și Inteligibil doar pentru că 
„vorbește” Matematic, ceva inerent Rațional și Inteligibil.

Fără matematică, nu ar exista niciun univers, nici măcar un 
univers irațional, neinteligibil, al haosului absolut și permanent, în 
care nicio Ordine și Organizare nu ar emerge vreodată.

Matematica este autorul tuturor lucrurilor. Matematica 
înlocuiește ceea ce Omenirea numea „Dumnezeu”. De fapt, 
„Dumnezeu” este pur și simplu antropomorfizarea Matematicii: 
Matematica s-a transformat într-o Super Entitate, într-o 
Personalitate Cosmică.

Matematica, din punct de vedere ontologic, cuprinde 
unități numite Monade, care nu sunt altceva decât Suflete 
Matematice. Sufletele nu sunt entități mistice, religioase. Sunt 
sisteme matematice de energie cu capacitate infinită, care 
cuprind nenumărate frecvențe sinusoidale. Sunt Vibrații Eterne. 
În termeni raționaliști, totul despre operațiunile lor poate fi 
cunoscut a priori prin studiul proprietăților și interacțiunilor 
undelor sinusoidale și cosinusoidale.

Crezi sau nu, dar acum, în centrul Universului – Originea 
Cosmică, exact unde a început Big Bang-ul, locuiește Sufletul tău. 
Eşti în această clipă înconjurat de orice alt suflet existent, fiecare 
în propriul său compartiment monadic separat, în propriul său 
domeniu matematic unic, care a existat literalmente dintotdeauna. 
Ești infinit de bătrân, ai văzut tot ce s-a întâmplat vreodată 
și ai contribuit la tot ce s-a întâmplat vreodată. Eşti deci o specie 
de Dumnezeu. Eşti un potențial Dumnezeu și ai capacitatea de 
a te optimiza, de a-ţi rezolva propria Ecuație Matematică și de a 
deveni un Dumnezeu actual.

Corpul tău mortal este în spațiu-timp. Sufletul tău 
nemuritor este acolo, în afara spațiu-timpului, dar atât de mare 
este puterea Matematicii Fourier că te poate convinge că sufletul 
tău stă chiar în spatele ochilor tăi. Aceasta este pur și simplu o 
Iluzie Matematică bine întemeiată.

Matematica Fourier este baza atât a Mecanicii Cuantice, 
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cât și a Holografiei. Atunci când se înțelege bine, Mecanica 
Cuantică nu este nimic altceva decât o Holografie Ontologică. 
Toată ciudățenia aparentă a mecanicii cuantice decurge din faptul 
că ea conectează un mediu fără dimensiuni (Singularitate) la 
un mediu dimensional (Spaţiu-Timp); un Mediu Mental cu un 
Mediu Material; un Mediu Matematic cu un Mediu Ştiințific; 
un Mediu Metafizic cu un Mediu Fizic.

Holografia Cuantică se potrivește perfect cu realitatea 
concepută de Descartes cu sute de ani în urmă. Singularitatea 
Frecvenței în care se află Sufletele este potrivit lui Descartes 
Domeniul NeExtensibil al Substanței Gânditoare, iar Domeniul 
Spațiu-Timp (holograma cosmică) în care se află Corpurile, 
este Domeniul Extensibil al Materiei. Descartes nu știa cum 
să interacționeze cele două domenii, dar asta era doar pentru că 
Matematica Fourier nu fusese încă descoperită în zilele lui. 
Dacă ar fi fost, Descartes, un matematician genial, ar fi realizat 
instantaneu că se rezolvă problema, altfel dificilă, a modului în 
care Mintea NeExtensibilă poate să interacționeze cu Materia 
Extensibilă.

Holografia este adesea descrisă ca fotografie 3D.
Fotografia – „scrisul cu lumină” – folosește lumina 

normală, în timp ce Holografia folosește lumina laser. Fotografia 
este o folosire a luminii pentru a scrie o reprezentare statică 2D a 
unui obiect pe un film, în timp ce holografia este despre folosirea 
luminii pentru a scrie o reprezentare 3D statică a întregului 
obiect pe un film. Dacă adăugați Timp la Holografie, avem un 
„Holomovement” (HoloMişcare).

Sufletele sunt făcute din Lumină (lumina fiind nimic 
altceva decât unde sinusoidale matematice).

Sufletelele sunt scrieri holografice cu Lumină. Toate 
Sufletele împreună, scriu Holograma Spațială pe care o numim 
Universul Material.

Trăim într-un univers de Holografie Ontologică, în 
care Sufletele formate din Fotoni creează, între ele, un model 
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de Interferență Cosmică, pe care noi toți îl interpretăm apoi 
ca Realitate Fizică. De fapt, este doar un Domeniu Spaţiu-
Timp Fourier proiectat dintr-un Domeniu de Frecvență Fourier. 
Universul Material este pur și simplu o Hologramă construită 
dintr-o Singularitate Imaterială.

Sufletul nemuritor, indestructibil este Instrumentul 
Holografiei Ontologice. Bine aţi venit la Sufletul Holografic! 
Bine ați venit în Lumea Holografică! Bine aţi venit la Realitate!

Vă oferim Pilula Roșie (vezi „Matrix”), dar nu vă 
vom conduce în nicio „gaură de iepure” mistică, nici nu vă 
vom duce într-o altă lume empiricistă care stă la baza acestei 
lumi empiriciste. Pilula Roșie pe care v-o oferim este aceea a 
Matematicii Ontologice, sursa tuturor Cunoștințelor Adevărate, 
Absolute, Infailibile, Incontestabile.

Este timpul să vă Treziți din Visul dvs. empiric. E timpul 
pentru Raționalism. RAŢIUNEA vă va elibera. Raţiunea și 
numai Rațiunea vă arată Adevărul Existenței voastre. Ce ne 
pasă de Iraționaliștii care neagă faptul că trăim într-un Univers 
Matematic al Rațiunii? Prin definiție, orice „explicație” pe care 
o dau ei despre Realitate și orice critică pe care o fac Matematicii 
Ontologice este Irațională – pentru că primul lucru pe care 
l-au făcut, a fost să respingă Rațiunea ca mijloc de a înțelege 
Realitatea. Ei sunt Oamenii Ignoranți ai Pilulelor Albastre 
de genul lui Martin Luther, „părintele” WASP (White Anglo-
Saxon Protestants) care spunea:

„RAŢIUNEA este Curva Diavolului”.
De râs, dacă nu ar fi de plâns!?
Ăştia conduc azi Lumea!!!

„MAŞINA-FANTOMĂ” ŞI MONADA

„Rasa umană a trecut de la a fi obsedată de forțe invizibile 
(„fantome”) la obiecte vizibile („mașini”) … de la Minte la 
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Materie. Oamenii au trecut de la a crede că Spiritele nevăzute le 
guvernează viața, la a se crede Mașini.

Care este Sinteza Fantomei și Mașinii? – este mintea 
matematică invizibilă: Monada.

În virtutea faptului că este o forță invizibilă, Monada este 
„fantomatică”. În virtutea Matematicii Ontologice, Monada este 
totuşi compatibilă cu Ştiința. Monadele aduc sfârșitul războiului 
Fantomelor Religioase cu Mașinile Ştiințifice. Matematica 
Ontologică este leacul atât pentru Religie, cât și pentru Ştiință.

Matematica Ontologică este cea care reconciliază Religia 
și Ştiința.

Omenirea a fost prea religioasă în trecut (și încă este în 
prezent în cazul evreilor, musulmanilor, fundamentaliștilor creștini 
etc.). Era prea obsedată de fantome și vrăjitoare. Acum omenirea 
(sub formă de atei, oameni de știință, cinici, agnostici, sceptici, 
nihiliști, relativiști, solipsiști, materialiști, autiști și psihopați) 
este tot religioasă, dar în alt mod. E prea obsedată de Simțuri, de 
Mașini și de „Văzut şi Crezut”.

În trecut, profeții, preoții, papii, rabinii, imamii, diverşi 
guru și șamanii au condus spiritual 
Umanitatea. Ei erau Liderii 
Fantomelor. Acum, fantomele 
au fost desființate și Liderii 
Mașinilor au preluat ştafeta: 
oameni de știință, contabili, 
avocați, comercianți, bancheri, 
directori executivi, antreprenori, 
politicieni, ingineri, tehnologi, IT-
işti, birocrați, funcționari ș.a.m.d.

Creierul uman a evoluat 
de-a lungul anilor, dar prea puţin 
în bine. Mentalitatea Mașinii 
este la fel de rea ca Mentalitatea 
Fantomei. Avem nevoie de 
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Mentalitatea Rațională, exprimată nu prin Religie sau Ştiință, ci 
prin Matematică Ontologică și Metafizică.

Hegel a spus că Filosofia a fost culminarea culturii umane, 
care ne conduce la Cunoașterea Absolută.

Oamenii au fost mult mai Intuitivi în trecut și mult mai 
Emoționali. Acum ei sunt mult mai Senzoriali și au o capacitate 
de Gândire mai mare.

Autismul și Psihopatia sunt în creștere. Oamenii au 
început să creadă că sunt Mașini fără sens, fără rost. Mentalitatea 
Mașinii a devenit o epidemie. Trebuie să restaurăm Intuiția 
umană, aliată cu Gândirea şi cu Emoţia.

De asemenea, avem nevoie de o trecere de la o Cultură 
Extravertită a Narcisismului la o Cultură Introvertită a 
Spiritualității.

INF (Introversiune - Intuiţie - Emoţie) și INT (Introversiune 
- Intuiţie - Gândire) vor moșteni Pământul!”

Rerum Cognoscere Causas
(Să înveți cauzele lucrurilor)

https://youtu.be/dY4KXLh-MKU 

DUAL BRAIN THEORY
TEORIA CREIERULUI DUAL

„Pentru ca Tipurile de Personalitate Jungiene să fie o 
reflectare validă a realității, este esențial ca cele două emisfere să 
fie distincte și să reflecte diferitele capacități: să simtă, să evalueze 
și să reacționeze diferit față de mediu. Emisfera Stângă este despre 
Gândire, Senzație, Extraversiune și Conștiență.

Emisfera Dreaptă este despre Emoție, Intuiție, 
Introversiune și NeConștient.

Emisfera Stângă e parte a creierului ateu, „științific”, 
dedicat materiei, spațiului, timpului și cauzalității spațiu-
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timpului … totul vizibil, concret și evident.
Emisfera Dreaptă este creierul spiritual, „religios”, 

dedicat domeniului mental, imaterial, în afara spațiului și timpului, 
cauzalității mentale, a tot ceea ce este invizibil și neevident. În 
aceste condiții, evoluția Minții Bicamerale spre Conștiență a 
implicat trecerea de la o viziune religioasă la o viziune științifică 
(ateistă).

Creierul Bicameral Primitiv era mult mai Introvertit și 
mai Spiritual, mai puțin preocupat de Materie și Spațiu-Timp.

Emisfera Stângă reflectă Gândirea Extravertită, Senzația 
Extravertită, Emoția Extravertită, Intuiția Extravertită și Conștiența 
Extravertită.

Emisfera Dreaptă reflectă Gândirea Introvertită, Emoţia 
Introvertită, Senzația Introvertită, Intuiția Introvertită și Conștiența 
Introvertită (NeConștientul).

Cu alte cuvinte, fiecare emisferă are un set complet al 
funcțiilor cognitive ale gândirii, emoției, senzației și intuiției, 
fiecare dintre aceste funcții fiind specifică unei emisfere și, 
prin urmare, absentă în cealaltă. Fiecare emisferă este dedicată 
exclusiv unei anumite atitudini jungiene (extraversiune sau 
introversiune). S-ar putea, de asemenea, să spunem că emisfera 
stângă reflectă o preferință de Judecată, iar emisfera dreaptă o 
preferință de Percepţie.

Matematica Dimensională şi Fizica Dimensională 
(spațiu-timp) sunt asociate cu Emisfera Stângă.

Matematica Adimensională și Metafizica sunt asociate 
cu Emisfera Dreaptă, la fel ca Rațiunea și Logica pură.

Emisfera Stângă tratează Funcțiile Spațiu-Timp Fourier.
Emisfera Dreaptă tratează Funcțiile de Frecvență Fourier.
Conștienţa se raportează la Spațiu-Timp și Individuare,
NeConștienţa se raportează la Frecvență și Interconectare.
Dualismul este literalmente intrinsec creierului nostru cu 

două camere/emisfere.
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„Această teorie este o extensie a studiilor split-brain 
pe pacienţi epileptici cu corpus callosum separat, în scopul 
de a reduce convulsiile, dar a început recent să fie studiată la 
pacienții care au suferit evenimente traumatice, fără nici un 
fel de chirurgie a creierului. În esență, această teorie se poate 
aplica oricui “

Wikipedia

Nu doar evenimentele traumatice produc dezechilibru 
emisferic. Însăşi viaţa îl cauzează. Pe măsură ce creștem și ne 
maturizăm, adoptăm anumite obiceiuri și atitudini care reflectă 
capacități emisferice diferite și cu cât înaintăm în vârstă, cu atât se 
conturează mai bine Tipul de Personalitate Myers-Briggs.

Într-un fel, suntem cu toții traumatizați. Toți cautăm 
anumite scenarii și evităm în mod activ altele care ne-ar provoca 
disconfort … traume.

„Studiile efectuate pe oameni sănătoși cu corpus callosum 
intact indică, de asemenea, abilități sau răspunsuri emoționale 
diferite asociate cu cele două emisfere”

Wikipedia

Cu toate acestea, mulți oameni de știință și neurologi 
ignoră Psihologia Jungiană și o consideră un fel de astrologie 
elaborată. Cu cât se ignoră mai mult rolul fundamental al Minții, 
așa cum fac azi oamenii de știință, cu atât este mai improbabilă 
Cunoaşterea în Psihologie. Poate cineva să atribuie Tipuri de 
Personalitate Mașinilor? Dacă suntem „Mașini”, potrivit actualei 
paradigme ştiinţifico-empiriciste, suntem lipsiți de Personalitate!? 
Doar „Fantomele” pot avea Personalitate.
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„Emisfera Dreaptă a creierului este predominant 
picturală, intuitivă și creativă, în timp ce Emisfera Stângă a 
creierului este specializată în prelucrarea funcțiilor logice și 
verbale”

Wikipedia

Suntem, într-un sens, în întregime un produs al modului 
în care „compartimentăm” şi „mentalizăm” diferitele tipuri de 
informații. Oamenii de știință pun toate informațiile pe care le 
consideră drept reale în categoria Senzorială și consideră că restul 
este ireal. Aceştia iau în consideraţie numai Funcţiile Spaţiu-
Timp Fourier, și ignoră Funcţiile de Frecvenţă Fourier.

Logica şi Raţiunea creierului stâng se axează pe Cuvinte 
(limba creată de om).

Logica şi Raţiunea creierului drept se axează pe Numere 
(matematica = limbajul natural).

Creierul stâng se referă la Vizualizarea Externă.
Creierul drept se referă la Vizualizarea Interioară.
Când suntem treji, suntem conștient preocupaţi de imagini 

adunate din lumea exterioară.
Când visăm, NeConștientul nostru activ prezintă 

Conştientului nostru pasiv, propriile imagini pe care le-a construit.”

DE LA BICAMERALISMUL PRIMITIV SPRE 
BICAMERALISMUL+

„Deși poate părea ciudat, sarcina omenirii nu este de a 
scăpa de Bicameralism, ci de a reveni la legătura cu el, dar de 
data aceasta controlând zeii, mai degrabă decât ca sclavi ai lor!

Bicameralismul și Conștiența
Umanitatea Bicamerală Primitivă a fost predominant 

Intuitivă și Emoțională (I-F). Omenirea Conștientă de azi 
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cuprinde în principal Senzitivi-Emoţionali (S-F) şi Senzitivi-
Gânditori (S-T).

În tranziția de la Bicameralism la Conștiență, Intuiția 
s-a transferat pe scară largă la Senzitivitate, și tipurile Emoţionale 
au dobândit mult mai mult capacitatea de Gândire.

În tranziția viitoare de la Conștiență la Conștiența 
Înaltă, Senzitivitatea se va deplasa pe scară largă spre Intuiție, 
iar tipurile Gândire vor deveni covârșitor predominante.

Iată scara evoluţiei:
1. Bicameralismul Primitiv: predomină tipuri de 

Introvertiţi-Intuitivi-Emoţionali (I-N-F). (Umanitatea a fost 
Intuitivă, Emoţională, dar lipsită de capacitatea de Gândire … 
omenirea era foarte religioasă și superstiţioasă.)

2. Conștiența: predomină tipul de Extravertiţi – Senzoriali 
– Emoţionali (E-S-F) şi tipul de Senzoriali – Gânditori (S-T). 
(Omenirea este senzorială … umanitatea își pierde religia.)

3. Conștiența Superioară: predomină tipul de Introvertiţi-
Intuitivi-Emoţionali (I-N-F) şi Introvertiţi-Gânditori (I-T). 
(Omenirea este din nou Intuitivă, dar acum la un nivel mult mai 
Rațional și capabilă să îmbrățișeze Logosul, în loc de Mythos, de 
Religie).

Pentru a exista o Umanitate mai înaltă, HiperUmanitate, 
tipurile de Senzitivi trebuie depășite de cele de Intuitivi, opusul 
situației actuale; tipurile Emoţionale trebuie să fie depășite de 
tipurile Gândire, opusul situației actuale; și o cultură Extravertită 
trebuie să fie înlocuită de o cultură Introvertită, opusul situației 
actuale.

Tipurile Senzoriale trebuie să fie conduse spre Intuiție.
Tipurile Emoţionale trebuie să fie conduse spre Gândire.
Extravertiţii trebuie să fie conduşi spre Introversiune.”
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VĂZÂND CEEA CE ALTE PERSOANE NU VĂD

„Geniile văd ce nu văd ceilalți. Intuitivii văd ceea ce 
Senzorialii nu văd. Oamenii de Ştiință Materialist-Empiricişti 
nu reușesc să vadă ce văd ceilalți (Idealist-Raţionalişti) și atunci 
neagă realitatea a ceea ce au văzut ceilalți. Ei consideră că orbirea 
lor este o viziune!

BĂRBAȚI ȘI FEMEI

Cultura masculină este majoritar „ES” – Extraversiune și 
Senzorialitate.

Bărbaţii „inteligenți”, de obicei, adaugă „T” (Thinking-
Gândire) și devin astfel EST = oameni de știință materialist-
empiricişti. 

Bărbaţii Proşti adaugă „F” (Feeling-Emoţii) și devin 
astfel ESF – de ex. Musulmani!

Cultura feminină este majoritar „EF” – Extraversiune și 
Emoţionalitate.

Femeile „Inteligente” adaugă de obicei „N” (iNtuition) și 
devin astfel ENF = gânditori spirituali și religioși. 

Femeile Proaste adaugă „S” și devin astfel ESF – la fel ca 
bărbaţii proşti – de ex. musulmanii.

Bărbații sunt mai buni la știință decât femeile. Femeile 
sunt mai bune la religie, spiritualitate, empatie și moralitate decât 
bărbații. Bărbații sunt mai drepți decât femeile. Femeile sunt mai 
atente.

Acestea sunt generalizări, desigur. Bărbații și femeile 
individuale nu sunt categorii „universale”.

Sarcina pentru viitor este de a face bărbații și femeile 
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mult mai Intuitivi (N), mult mai Raționali (T) și de a crea o 
cultură profundă Introvertită (I).”

CARL GUSTAV JUNG

„Există opt „funcții de atitudine” Jungiene legate de 
dihotomia Introversiune-Extraversiune:

1) Extravertit Senzorial: se concentrează pe lumea 
obiectivă și pe colectarea datelor faptice din experiențele 
senzoriale. Aceasta este lumea Ştiinței.

2) Extravertit Intuitiv: se concentrează asupra 
posibilităților, semnificațiilor și tiparelor în lumea obiectivă. 
Aceasta este lumea Afacerilor și a Mass-Mediei.

3) Extravertit Gânditor (Thinking): se concentrează pe 
ordinea logică a lumii obiective. Aceasta este arena Ingineriei, 
Arhitecturii, Tehnologiei și Designului.

4) Extravertit Emoţional: se concentrează pe acordul 
emoțional și armonie în lumea obiectivă. Aceasta este lumea 
Religiei și a Comunității.

5) Introvertit Senzorial: se concentrează asupra 
experiențelor senzoriale interioare. Percepția nu se bazează direct 
pe obiect, ci este sugerată doar de el, permițând o intensificare 
masivă a senzației absente de la obiectul real. Aceasta este lumea 
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Cunoașterii.
6) Introvertit Intuitiv: se concentrează asupra lumii 

interioare a simbolurilor, a semnificațiilor, a înțelegerii și a 
modelelor care decurg din NeConștient. Aceasta este lumea 
Vizionarului.

7) Introvertit Gânditor: se concentrează asupra lumii 
interioare a Rațiunii și Logicii. Acesta este lumea Marilor 
Teoreticieni.

8) Introvertit Emoţional: se concentrează asupra lumii 
interioare a valorilor profund simțite și experiențelor; se străduiește 
pentru intensitate interioară fără legătură cu orice obiect extern. 
Acest lucru poate duce la Ecstasy Mistică. Aceasta este arena unei 
Arte Intense, a unei Religii și a unei Spiritualități.”

Cu cât introducem în „ecuaţie” mai multe componente 
ale psihicului omenesc şi „extreme” ale acestora, cu atât avem un 
Tablou mai Complex, dar şi mai Rafinat:

Emoţionalitate (F) / Senzorialitate (S): Avraamism (profeți 
și cărți sfinte).

Emoţionalitate (F) / Intuiție (N): Misticism Oriental (guru 
și texte sacre).

Gândire (T) / Senzorialitate (S): Știință (empiricism și 
materialism).

Gândire (T) / Intuiție (N): Matematică și Metafizică 
(rațiune și logică).

*****

Gândire/Senzitivitate Extremă + Introversiune = Autism.
Gândire/Senzitivitate Extremă + Extraversiune = Psihopatie.
Gândire/Senzitivitate Moderată + Introversiune = Știință teoretică.
Gândire/Senzitivitate Moderată + Extraversiune = Știință 
experimentală.
Gândire/Intuiție Extremă + Introversiune = Vizionari.
Gândire/Intuiție Extremă + Extraversiune = Liderii.
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Gândire Moderată / Intuiție + Introversiune = Matematică Pură.
Gândire/Intuiție Moderată + Extraversiune = Matematică Aplicată.
Emoţionalitate Extremă/Senzorialitate + Introversiune = Artiști.
Emoţionalitate Extremă/Senzorialitate + Extraversiune = 
Fundamentalismul Avraamic.
Emoţionalitate Moderată/Senzorialitate + Introversiune = 
Îngrijitorii.
Emoţionalitate Moderată/Senzorialitate + Extraversiune = 
Avraamici Moderaţi.
Emoţionalitate Extremă/Intuiție + Introversiune = Schizofrenie.
Emoţionalitate Extremă/Intuiție + Extraversiune = Con Men, 
„Psychics”.
Emoţionalitate Moderată/Intuiție + Introversiune = Călugări 
Orientali.
Emoţionalitate Moderată/Intuiție + Extraversiune = Consilieri.”

BEHAVIORISM/COMPORTAMENTISMUL

„Actuala Paradigmă Ştiinţifică alterează şi Psihologia.
Unde Freud și Jung au studiat Mintea NeConștientă, 

Psihologia Comportamentistă/Behaviorism-ul a decis că 
Mintea era irelevantă. Pentru ca Psihologia să fie o Ştiință, 
așa cum au afirmat comportamentiştii, trebuie să se ocupe de 
Observabil, nu de stări interne, NeObservabile. Când vine vorba 
de om, observațiile lor nu sunt gândurile, sentimentele, intuițiile, 
percepțiile, senzațiile, voința și dorințele lor introspective, ci 
pur și simplu acțiunile și comportamentele lor demonstrabile. 
Astfel, Comportamentismul a eliminat în mod eficient din 
Psihologie… Mintea.

Comportamentismul a dus la simpla aplicare de stimuli 
pentru ființele umane și să le urmărească răspunsurile 
comportamentale.

Având în vedere că exact același lucru se face regulat şi 
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animalelor, oamenii au fost reduşi la același statut cu ele. Oamenii 
sunt, deci, priviţi ca niște automate carteziene, lipsite de Suflete.

În orice moment, mentalitatea științifică duce război 
chintesenţei umane, pentru a reduce totul la Observabilele 
Senzoriale – singurele lucruri pe care știintele le pot concepe.

Oamenii de știință sunt „gânditori” înguşti și limitaţi.
Raţiunea şi Logica nu sunt pentru ei, ci doar lucrurile pe 

care le pot Simți.”

HOLOGRAFIC JUNG

„NeConștientul Colectiv Jungian este un concept foarte 
Holografic.

Un Unic, Întreg Ansamblu al NeConștientului este deținut 
în Comun de fiecare persoană, adică Întregul este în fiecare 
Parte, influențând fiecare Parte. Nimeni nu poate fi vreodată în 
afara NeConștientului Colectiv. Face parte din ADN-ul nostru 
Mental, dar, având în vedere faptul că este IMaterial și în afara 
Spațiului și Timpului, nu este în mod evident o parte a Ştiinței, 
care nu ia în consideraţie aşa ceva. De fapt, NeConștientul Colectiv 
este pur și simplu Singularitatea cu un alt nume. Este Colectivul 
Monadic Interconectat, care funcționează în mod Obiectiv, 
adică fără capriciile Subiective ale Monadelor Individuale.

Fiecare ființă umană are trei niveluri mentale de bază:
1) Conștientul (aparținând unei Monade Individuale);
2) NeConștientul Individual (care aparține și el Monadei 

Individuale) și
3) NeConştientul Colectiv (aparținând tuturor 

Monadelor). Suntem toți Mental Interconectaţi, indiferent dacă 
ne place sau nu.

Prin înţelegerea NeConștientul Colectiv, telepatia, ESP, 
sincronicitatea, telekinezia, clarviziunea, necromanția și așa 
mai departe, toate devin posibile. Sunt Matematic Posibile, dar 
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imposibile din punct de vedere științific. Ele ascultă de Matematică. 
Totul e în Matematică. Dacă doriți să studiați fenomenele psihice, 
puneți-vă deoparte cărțile voastre oculte și alegeți o carte despre 
Matematică și Holografia Fourier.

NeConștientul Colectiv funcționează prin Arhetipuri, 
comune tuturor culturilor și tuturor timpurilor. Ele sunt modele 
și teme universale pentru rasa umană și sunt, de obicei, explorate 
prin artă, religie, politică și psihologie. Știința nu are nimic de 
spus despre ele.

NeConștientul Colectiv este transpersonal … merge 
dincolo de simpla experiență personală, deci este vitală pentru 
cele mai înalte experiențe Mistice și Spirituale, acelea care ne 
pun în legătură cu Cosmic Oneness.”

KANT ȘI JUNG

„Kant a spus că Mințile Individuale au proiectat Spațiul și 
Timpul prin intermediul Intuițiilor lor înnăscute. Acest lucru face 
Spațiul și Timpul extrem de Subiective. Totuși, dacă relocăm 
această proiecție de la NeConștientul Individual Kantian 
la NeConștientul Colectiv Jungian, acesta devine un proces 
Obiectiv în care toate Mințile funcționează în conformitate cu 
aceeași Proiecție Colectivă a spațiu-timpului. Pentru a face 
această schimbare, trebuie să ne îndepărtăm de înțelegerea 
Newtoniană despre spațiu și timp și să adăugăm o Noumenală 
Singularitate de Frecvență (conformă cu NeConştientul 
Colectiv).

Kant susţinea că Domeniul Noumenal nu poate fi 
cunoscut. Nu este Adevărat! În Domeniul Noumenal este 
Matematica Ontologică! Domeniul Noumenal este domeniul 
Raţiunii Pure şi poate fi cunoscut, lucru pe care Kant l-a negat în 
cea mai faimoasă lucrare a sa, demonstrând astfel că face parte din 
„banda empiriciştilor”.
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HIPNOZĂ
 
„Hipnoza este o procedură pentru a determina un subiect să 

alunece din conștiința obișnuită în bicameralism, în care emisfera 
stângă a creierului este pregătită să accepte comenzi de la o voce 
de autoritate – un „zeu“.

Un subiect supus controlului hipnotic a fost „convins” de 
a renunța la dominarea creierului stâng și de a suprima „I” cu care 
creierul stâng este în mod normal asociat.

Implicația fenomenului de hipnoză este că ființele umane 
au un strat superficial de Conștiență, iar vechea minte bicamerală 
(care permite ca vocea NeConștientului să se impună în vreme ce 
Conștiența e oprită) poate fi convocată cu ușurință.

Acest lucru explică de ce atât de mulți oameni (Dominaţi) 
sunt extrem de vulnerabili la figuri puternice (Dominanţi).

Aceasta explică de ce societatea este subiect al paradigmei 
Stăpân-Sclav (Master-Slave), cu elita privilegiată în rol de stăpâni 
și cu toți ceilalți sclavi mai mult sau mai puțin supuși. Singurul 
motiv pentru care câteva mii de oameni pot controla aproape șapte 
miliarde de persoane cu atât de puțină dificultate este că miliardele 
sunt predispuse spre acest statut. Ei se simt confortabil aşa. Nicio 
persoană cu respect de sine nu ar trebui să fie tratată ca Sclav/
Supus al altcuiva și totuși o națiune avansată, cum ar fi Marea 
Britanie, este plină de oameni care sunt mândri că sunt Supuşi 
ai unei regine (şi în România sunt astfel de specimene – N.T.). 
Acest lucru este posibil numai cu oameni supuşi, slabi, sugestibili, 
care doresc să fie dominaţi. Britanicii – în special englezii – sunt 
dezgustător de subordonați Puterii.

Hipnoza ne aduce față în față cu secretul teribil al omenirii, 
cum că majoritatea oamenilor (deci „majoritatea democratică”- 
N.T.) se bucură de a fi Sclavi și aleg în mod activ Sclavia pentru 
ei înșiși.

Ei nu vor să-și controleze viața. Vor să fie controlați. Este 
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foarte uşor a elimina controlul lor conștient pentru a-l înlocui 
cu controlul unei persoane dominante (hipnotizatorul). De ce 
oamenii lucrează în birouri în slujbe distrugătoare de suflete, de 
ce se supun la o mână de oameni care sunt multimiliardari, de ce 
acceptă vieți de rahat? Este pentru că s-au născut pentru asta. Nu 
vor să lupte pentru a schimba ceva. Ei au o slabă Sete de Putere 
(Will of Power). Ei sunt Sclavii născuți în mod natural, ușor de 
convins să renunțe la controlul conștient al vieților lor.

Studiile au arătat că oamenii religioși (credincioșii) sunt 
considerabil mai sensibili la hipnoză. Aceasta este o dovadă 
suplimentară a bicameralismului ascuns al credincioșilor 
religioși. Ajută la explicarea motivului pentru care sunt atât de 
ostili față de Raționalitate. Ei au o emisferă cerebrală stângă 
subdezvoltată (cea care se bazează pe rațiune și logică).”

ILLUMINATI

https://youtu.be/rf1g2myj2J4 

NARCISISMUL ŞI PUBLICITATEA
 
„Tulburarea Narcisistică de Personalitate a devenit o 

epidemie în societatea noastră. Oamenii cred că sunt vedete de 
televiziune în realitate. Facebook este plin de fotografii capturate 
în fiecare clipă în „viețile noastre minunate”. Facebook nu este 
plin de Filosofie, Artă, Ştiință, Activism, Dezbatere Politică 
și Spiritualitate. În schimb, este un depozitar pentru Vanitate, 
Trivialitate și Narcisism.

Oamenii stau ore întregi cu ochii la poze și videoclipuri 
ale prietenilor și familiei lor și, mai presus de toate, ale lor. Toți 
sunt, ca și Narcissus însuși, privindu-se permanent, incapabili 
să se detaşeze. Facebook este ultimul „proiect de vanitate”, e 
monumentul Egoismului. „Imaginea” a devenit omniprezentă. 
Societatea Spectacolului ne-a înghiţit. Viața noastră este mediată 
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de Imagini. Cartea – cuvântul – este pe moarte. Old World Order 
folosește imagini pentru a ne spăla creierul. Suntem bombardaţi 
de imaginile Hiperreale ale Celebrităților „perfecte” îmbunătăţite 
digital.

Toată lumea tânjeşte a atinge această perfecțiune și toată 
lumea eșuează, deci ratele de Depresie cresc. Toata lumea îşi 
doreşte prietenii si partenerii perfecţi. Realitatea nu mai este 
suficient de bună. În această epocă a Hiperrealităţii, realitatea 
este inevitabil o dezamăgire. Deci, plătim o grămadă de bani 
pentru a scăpa de Realitate. Femeile, în special, cheltuie o avere în 
industria „frumuseții”. Care este efectul practic al acestei industrii? 
– face practic orice femeie pe pământ să se simtă urâtă dacă nu 
este „tencuită” cu produse de frumusețe. Care este celălalt efect? 
– plasează sume mari de bani în buzunarele celor care controlează 
industria frumuseții. Cei care controlează folosirea și semnificația 
simbolică a Imaginilor, ne controlează Viețile. Ei pot face o avere 
de la noi. Ei pot modela societatea. Ei își pot impune modelul de 
societate asupra noastră.

Trebuie să scăpăm de Tirania Imaginii (și a Mărcii) cu 
toate manifestațiile sale. Industria Publicitară este una dintre 
cele mai sinistre pe pământ, deoarece scopul său unic este acela 
de a ne „convinge”, prin folosirea Imaginilor seducătoare, de a 
face interesul clienţilor lor bogați și puternici.”

„LABORATORUL PSIHOLOGIC”

Mulţi or fi intrigaţi de importanţa majoră pe care MIŞCAREA 
DACIA o acordă PSIHOLOGIEI. O facem deoarece MINTEA, 
PSIHOCOSMOSUL, determină MATERIA, HYLOCOSMOSUL, 
deci şi LUMEA MATERIALĂ, SOCIETATEA.

Când ai înţeles PSIHOCOSMOSUL, ai înţeles LUMEA şi 
ştii „unde să umbli” ca s-o faci mai BUNĂ:
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„Laboratorul de psihologie
Trăim într-un laborator psihologic global. Operaţii 

Psihologice se întâmplă peste tot. Industria de publicitate nu 
este nimic altceva decât psihologia aplicată pentru a vă face să vă 
îndrăgostiți de produsele pe care le publicizează. Capitalismul 
este psihologia dedicată managementului „mărcii” și trucurilor 
înșelătoare care te fac să cumperi. Religia este psihologie, scopul 
fiind acela de a vă controla în funcție de sistemul de credințe pe 
care religia îl promovează. Politica este psihologie, având ca 
scop obținerea votului și a sprijinului. Educația este psihologie 
– te face să adopţi paradigma educațională care se potrivește și 
susține elita. Programele TV încearcă să te seducă în vizionarea 
filmelor de la Hollywood pentru a cumpăra un bilet pentru 
multiplex. Celebritățile folosesc psihologia pentru a ne face să ne 
prosternăm, să le dăm mai mulți bani și să le facem mai celebre și 
mai puternice. Ziare, reviste, piese, emisiuni radio, cântece … 
toate încercând psihologic să vă seducă.

Toată lumea folosește psihologia. Manipulatorii Minții 
ne captivează, ne seduc, ne distrag atenția, ne controlează, ne 
îndreaptă greșit. Ei sunt Magicienii Minții. Cei care folosesc cele 
mai bune magii devin cei mai bogați, cei mai puternici și cei mai 
de succes.

Este deosebit de important pentru toată lumea să cunoască 
trucurile psihologice ale comerțului. Odată ce ați învățat trucurile 
și leacurile, deveniți rezistenți la ei și acesta este cel mai rău 
coșmar al celor care vor să vă manipuleze.

Probabil, Psihologia este cel mai important subiect dintre 
toate, pentru că este cel care este cel mai încorporat în lumea 
noastră. Fiecare activitate concepută are o anumită legătură cu 
psihologia. Prin urmare, nu este un mister că psihologia rareori 
este predată la școală? De ce nu? Este pentru că Puterile actuale 
nu vor să știi ce se întâmplă, cum îţi Controlează Mintea?

Un cuvânt pentru Înţelepţi: studiază Psihologia. Fă-te 
Expert. Nimeni nu te mai poate controla atunci.”
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PLEDOARIE PENTRU GICĂ-CONTRA 
(INTERMEZZO AL AUTORILOR)

Pornim de la întrebarea:
Îţi place Lumea în care trăim?
Lui Gică Contra, NU.
Nu întotdeauna Gică Contra are Soluţii, dar are cel puţin 

Spirit Critic, ceea ce este deja un „pas înainte”. El acţionează 
DIALECTIC, punând la îndoială o TEZĂ. Este primul pas 
ce implică apariţia unei ANTITEZE de undeva, de regulă din 
MINTEA altcuiva, dacă nu din a sa.

Pericolul pentru Gică Contra este să se transforme într-un 
Troll dacă nu produce o Antiteză, ci se mulţumeşte să Critice 
o Teză. Este cam ceea ce se petrece cu TeFeLeii din Piaţă, cu 
ONG-urile aşa-zisei Societăţi Civile, care pricep că nu e bine 
vacii noastre, dar nu au Idei Raţionale despre „cum ar trebui 
să fie”. Ei cad regulat în plasa Manipulării Oculte a Sistemului, 
făcându-se involuntar Drone ale acestuia: Cineva îi dirijează din 
spate şi ei nu sunt Conştienţi.

Bineînţeles că la Mişcarea Dacia preferăm pe cei care 
Argumentează Raţional şi Competent, dar mai ales, oferă Sinteze 
Dialectice.

Gică Contra critică NeConştient ceva din Conştienţă 
(de regulă Colectivă), ceea ce înseamnă ca pune o cărămidă la 
Actualizarea Propriei Conştienţe pornind din NeConştienţă.

Numai cei care pornesc de aici, pot accede la DEVENIRE/
BECOMING.

Pledoarie pentru METALHEADS:
METALARII (Metalheads) se simt ofensaţi dacă sunt 

chemaţi simplist rockeri şi au dreptate de dată ce unul ca Bono 
de la „U2” pe de-o parte face pe Binefăcătorul, îl venerează pe 
Papă, iar pe de alta are conturi milionare în Paradisuri Fiscale, ca 
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şi Madonna şi alţi „Noi Dumnezei ai Majorităţii Democratice”. 
Apoi, există în Lumea Rock-ului până şi „Rockerii Cre(ş)tini” 
sau cei New Age care sunt de râsul Metalarilor: imaginaţi-vă un 
Growling Cre(ş)tin, sau Mosh, Pogo, Head Banging, practicate de 
unii care promovează „Peace and Love”!?

Vă place Lumea în care trăim?
Metalarilor, NU.
Muzica lor e de PROTEST, REVOLTĂ, NESUPUNERE 

şi din punct de vedere Psihologic este o Externalizare a Umbrelor 
unei Societăţi Omeneşti Afectate Psihic. Este „Sin for Salvation”.

Metalheads îşi „autoexorcizează” NeConştienţa prin 
Sunete de Frecvenţă Joasă, având în „viaţa de toate zilele” 
Conştienţe de Înaltă Frecvenţă. (vezi Undele Cerebrale din 
„Republica Obştească Dacia (R.O.D.) – Ghid de Meritocraţie 
Iluministă Practică”)

Metalarii sunt de regulă Introvertiţi, Anti-Cre(ş)tini, 
Atei, Raţionali.

Ei sunt „Inner Directed”, iar la concerte îşi exaltează 
„Other-Directedness”: sunt aceia care-şi explorează major 
propriul NeConştient, deci au o Energie Mentală Superioară.

Textele (Lyrics) Hard-Metal sunt unice în lumea muzicii, 
tocmai prin profunzimea Mesajului Anti-Sistem. Nu o să auziţi 
aşa ceva în Manele sau alte forme de muzică „uşoară”. A fost 
odată şi e pe cale de dispariţie căzând în plasa Consumerismului, 
curentul Hip-Hop, dar acum au rămas doar Metalheads să înfrunte 
Sistemul în ciuda eforturilor acestuia de a dilua şi de a-şi însuşi 
acest gen de muzică, de a-l comercializa. Multe grupuri au căzut 
în această Capcană, dar mai sunt destule care Rezistă (nu în sensul 
TeFeLeilor). Metalheads sunt ultima Speranţă de Revoltă într-o 
lume de Sclavi şi Drone.

Nu întâmplător diverse „accidente” şi atentate au vizat 
acest ambient: sunt un pericol pentru Sistem, fie că avem de-a 
face cu „majoritatea democratică manelistă”, fie cu politicienii 
corupţi, fie cu gestionarii cluburilor ahtiaţi după Profit, fie cu 
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fundamentaliştii tuturor Religiilor Majore Retardate.
Este „bazinul revoluţionarilor” cărora „Peace and Love” 

le face scârbă. Este bazinul celor care nu întorc şi celălalt obraz 
dacă sunt pălmuiţi. Concertele metalarilor sunt presărate cu 
„acţiuni violente” pentru ochii unui necunoscător, care nu pricepe 
că sunt „explorări ale propriului NeConştient, ale propriei Umbre” 
şi că asta conduce la Echilibru Psihic (Homeostaza Psihică): nu 
întâmplător, metalarii se simt relaxaţi după un concert, deoarece şi-
au Descărcat, Exorcizat, Conştientizat, Negativitatea”. Metalarii 
adevăraţi nu fac parte din „majoritatea democratică”.

Metalheads exorcizează Iadul în care trăiesc zi de zi, din 
care se Întorc precum Eroii Mitici, pentru a favoriza Calea spre 
Rai.

Metalarii ştiu în NeConştientul lor că Lumea Materială 
este opera Demiurgului, a Satanei, că aici este Iadul şi că Lumina 
este în Lumea Spirituală. Puţini sunt Conştienţi de asta, dar este 
„primul pas” obligatoriu.

Metaheads deploră Lumea Materială a Întunericului 
promovând astfel, de cele mai multe ori NeConştient, Lumea 
Spirituală a Iluminării.

Bineînţeles că nu toţi, ci o bună parte dintre ei: aceia care 
se recunosc în cele scrise mai sus.

Acestea sunt Motivele pentru care Mişcarea Dacia 
popularizează METALUL în tot ce a scris şi în postările de pe 
Reţelele de Socializare.

https://youtu.be/lk2-bgwA0Ro

Pledoarie împotriva Politicienilor şi Clerului:
Politicienii indiferent de partid sunt azi prin definiţie 

„Other Directed” conform principiului Democratic. Ei trebuie să 
placă cetăţenilor la Alegerile ce devin astfel adevărate Concursuri 
de Popularitate şi mai puţin de Competenţă. Sunt preocupaţi de 
Simţurile şi Emoţiile „majorităţii democratice” (Sensing Type şi 
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Feeling Type) şi deloc de Intuiţie şi Gândire (Intuition Type şi 
Thinking Type). Ei sunt Extravertiţi prin definiţie şi Narcisişti, 
cultivând propria Persona şi pe cea a grupării pentru care 
lucrează. Cum această componentă a Conştienţei este limitată din 
motive ideologice şi programatice, toţi îşi amplifică o Umbră tot 
mai articulată şi, deci, tot mai toxică: de exemplu, se declară ca 
Ego-Altruişti în vreme ce-şi dezvoltă în NeConştienţă o Umbră 
Individualistă conformă Paradigmei Sclav-Stăpân. Dacă nu 
ar face-o, ar fi „eliminaţi” de Sistem. Este explicaţia zicerii: 
„Puterea Corupe”.

Puterea Politicienilor este cu atât mai mare cu cât 
este mai consistentă MATERIAL: ei sunt deci prin definiţie 
MATERIALIŞTI, ignorând total Puterea Spirituală. Până şi 
Clerurile Religiilor Majore care sprijină Politicienii actuali sunt 
MATERIALISTE, în contrast evident cu vocaţia lor spirituală: 
Averile Materiale ale Bisericilor Avraamice, sunt imense, iar 
sprijinul pe care-l acordă Sistemului Sclavagist este evident tuturor 
acelora care refuză statutul de Sclav Supus sau Dronă a acestuia. 
Preocupările Bisericilor pentru Sănătate, Educaţie şi Activităţi 
Economice sunt incompatibile cu misiunea lor. Asta este o 
Umbră, o Mască în psihicul bisericilor avraamice, care îşi va arăta 
efectele dezastroase pentru societate dacă nu sunt Conştientizate, 
deoarece acestora le lipsesc total COMPETENŢELE în acele 
domenii.

Ce studiază un preot la Teologie legat de Medicină? Dar 
despre Matematica Ontologică, Filosofie, Psihologie? Ce ne poate 
spune un popă despre Formula lui Euler, despre Transformatele 
Fourier, despre Fizica Cuantică, despre Găurile Negre? Ce ştie 
un popă despre Economie? Ce Competenţe Profesionale are?

ZERO BARAT!
Persona Bisericilor ia ochii „majorităţii democratice” cu 

evlavia, solidaritatea, bunătatea, dar Umbra sa care se adânceşte 
pe zi ce trece, adăposteşte materialismul, individualismul, 
incompetenţa, manipularea şi ignoranţa.
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E suficient să reamintim desele abuzuri ale clerului 
avraamic, pentru a pricepe ce Umbră puternică îi stăpâneşte.

Se vede că Entităţile Mana ce le influenţează, fac parte 
din tagma Arhonilor, a Întunecaţilor, ci nu a Phosterilor, a 
Iluminaţilor.

Este de ultimă oră Scandalul Financiar „Paradise Papers” 
în care sunt implicaţi regine, fotbalişti, POLITICIENI, magnaţi, 
bancheri, CLERICI şi BISERICI şi alţi „Noi Dumnezei” ai 
„majorităţii democratice”, care au sustras propriilor popoare sume 
imense de BANI pe care i-au purtat prin intermediari în diferite 
Paradisuri Fiscale. Sunt deja cunoscute nume sonore precum 
Bono de la U2, Madonna, regina Marii Britanii, cea a Iordaniei, 
George Soros (marele sponsor al „socităţii civile”!?), oameni din 
anturajul lui Trump şi Putin, Hamilton (reprezentant al Sportului 
Pe Bani)  ş.a. care deşi erau putred de Bogaţi, nu se mulţumeau, 
demonstrând fără dubii că sunt GRAV AFECTAŢI PSIHIC. Să 
fie clar: singura dată când Bogaţii fac un Bine Umanităţii, este 
când… mor!

Ceea ce ei au „în plus”, lipseşte desigur „undeva”, că Suma 
Universului e Zero, fiind valabil şi în Aritmetică.

Nu este prima dată că se descoperă aşa ceva, deoarece a 
mai existat acum un an şi „Panama Papers”. Întrebarea este: când 
se va sparge ulciorul? Sperăm să se petreacă repede, că altfel 
ajungem la vorba lui J.F. Kennedy:

„Cu cât o Revoluţie este mai întârziată, cu atât va fi mai 
violentă.”

https://youtu.be/mjF1rmSV1dM 

 PLEROMA ŞI HYSTEREMA
 
„Jung gândea că ființele umane în vremurile străvechi, 

proiectau spontan conținutul NeConștientului lor asupra Lumii și 
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a Cerului, creând un sentiment extraordinar de Spiritualitate și 
prezență directă a zeilor (sau arhetipurile NeConștientului, pentru 
a fi mai exact). Mai târziu, când Ego-ul Conștient s-a dezvoltat și a 
devenit mai înrădăcinat, el a retras multe dintre aceste proiecții, iar 
omenirea a început să-și piardă simțul Spiritualității și Contactul 
cu Zeii, ducând la Materialismul-Empiricist științific și Cultura 
Materială a Consumerismului din prezent.

Zeii/Arhetipurile odată exilați au reapărut într-o formă 
nouă: ca nevroze, obsesii, iluzii și boli mintale. Aceste condiții ne 
spun că ne-am îndepărtat de sănătatea psihică. Jung scria: „Zeii au 
devenit boli, Zeus nu mai conduce Olympus, ci mai degrabă plexul 
solar și produce specimene curioase pentru cabinetul medicilor, 
sau tulburări ale creierului politicienilor și jurnaliștilor care au 
lansat fără rezerve epidemii psihice asupra lumii”. Vă întrebați de 
ce atât de mulți oameni sunt în terapie, căutând sensul vieții? Este 
pentru că sunt complet înstrăinaţi de conținutul NeConștientului 
lor.

De ce a avut Jung, eminent psiholog, un asemenea interes 
pentru Gnosticism și Alchimie? Ei bine, pentru un singur lucru: 
Jung a simțit o legătură directă cu acestea. În ceea ce privește 
gnosticii, Jung a spus: „M-am simțit ca și cum aș fi găsit în cele 
din urmă un cerc de prieteni care m-au înțeles”.

El a interpretat Demiurgul Gnostic ca o reprezentare a 
arhetipului Ego, obsedat, ca un materialist-empiricist științific, 
negând faptul că ceva mai profund se află dincolo de el. Abraxas, 
pe de altă parte, era Sinele Superior – Dumnezeul Ascuns.

Vechea Cosmologie Gnostică definește două domenii 
numite Pleroma (plinătate) și Hysterema (deficiență).

Pleroma este realitatea adevărată, domeniul perfect al lui 
Abraxas, tărâmul luminii, bunătății și a tot ceea ce există în 
forma sa adevărată, în afara spațiului și timpului, imutabil și 
nemuritor ca lumea Platonică a Formelor perfecte.

Hysterema este imperfectă, distorsionată, inferioară, chiar 
un fel de Iluzie. Este lumea fenomenală, științifică, a spațiului, 
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a timpului, a mortalității – domeniul Demiurgului deziluzionat, 
care își imaginează că el însuși e Dumnezeul Adevărat și Creatorul.

Jung a identificat Pleroma gnostică cu NeConștientul 
Colectiv și Hiysterema cu Conștiența și lumea observată de 
Conștiență.

Știința explorează Hysterema, în timp ce religia, filosofia 
și psihologia sunt direcționate spre Pleroma. Cei care sunt 
obsedați de Ego-Conștiență sunt înstrăinați de Pleroma, deci de 
Dumnezeu, Suflet și Viața de Apoi.

Dacă vrei să-l „găsești pe Dumnezeu”, folosești un 
instrument greșit dacă, precum un om de știință materialist-
empiricist, nu poți vedea dincolo de Conștiența ta rațională. Pentru 
a te reconecta cu Sinele tău Spiritual, trebuie să fii un explorator 
neînfricat al NeConștientului.

Rasa umană nu este legată de Dumnezeu, Suflet și Viața 
de Apoi prin Mintea Conștientă, ci prin NeConștient.

Limba NeConștientului nu este engleza, germana, franceza, 
spaniola sau chineza. E compusă din Imagini și Simboluri 
codificate. Pentru a-ți găsi Sufletul, trebuie să spargi codul 
mesajelor criptate ale NeConștientului tău. 

Cei care lucrează sub vraja materialismului-empiricist 
științific se iluzionează și îşi creează probleme psihologice 
extraordinare.

La fel, „Religile Revelate“ prin care „Dumnezeu” 
comunică cu profeții selectați, care apoi au pus cuvintele sale în 
cărți sfinte, pe care omenirea trebuie să le asculte cu scrupule, 
sunt ridicole și absurde. Aceste religii false nu au nimic de-a 
face cu adevărata religie. Ei nu spun nimic despre adevărata 
natură a realității și îngroapă totul sub conceptul de „credință”, 
care este ultima soluție a celor care au epuizat complet Ideile 
și Rațiunea.

Mulţi oameni se întreabă cum să se întâlnească cu 
Dumnezeu; ei trebuie să exploreze în adâncurile profunde ale 
propriei NeConștienţe, precum cei mai eroici și neînfricaţi 
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scafandri de mare adâncime. Sarcina ta este să descui propriul tău 
NeConștient.”

INTUIŢIA

„Inspirația și Intuiția sunt strâns legate, aproape 
sinonime. Ambele se referă la dobândirea cunoștințelor dintr-o 
sursă necunoscută. Poetul inspirat își imaginează că este posedat. 
Cineva sau Ceva, o putere neidentificată, o Muză, îi dictează 
frumoasele cuvinte. În mod similar, cei aflați în pragul celei mai 
înalte Intuiții fac legături bizare între lucruri care par complet 
independente, iar Intuițiile lor uluitoare se dovedesc apoi corecte. 
Ei nu au idee de cum au realizat conexiunea. Doar „a venit la 
ei din senin”. Nici o Gândire nu a fost implicată, nicio secvență 
laborioasă de la A la Z. Întregul Răspuns a venit dintr-o dată, 
complet format. Soluția, când a sosit, a fost imediată și totală. 
Persoana putea să fi lucrat la această problemă zeci de ani înainte, 
fără a ajunge nicăieri. Care este forța, mecanismul, care intervine 
brusc și rezolvă chestiunea cu succes? Este ca și cum Dumnezeu 
ar fi decis să ofere răspunsul imediat.

Ce ne poate spune orice om de ştiinţă materialist-
empiricist despre Intuiție și Inspirație? Ce coliziuni de atomi ar 
putea crea răspunsurile uluitoare care par să răsară din nimic? Ha 
ha ha.

Dacă sunteți o Persoană Intuitivă, veți avea capacitatea să 
faceți fără efort, conexiuni care lasă pe alții uimiți. Persoane care 
au un tip de personalitate bazat pe senzație, Senzitivii, nu sunt 
predispuşi Intuiției şi sunt uimiţi de cât de repede lucrează mințile 
Intuitivilor. Cu viteza fulgerului, Intuitivii stabilesc Legături 
Mentale ce-i ajută să rezolve chestiuni complexe.

Cu toate acestea, toată puterea intelectuală vine la un preț. 
Intuitivii abia observa detaliile fizice în lumea din jurul lor. Sunt 
deseori stânjeniţi, nevăzuți, distrați, prea ocupaţi cu gândurile lor.
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Cu toate acestea, se poate spune că Intuitivii au un acces 
privilegiat la o Sursă Transcendentă de Informație – la nimic 
altceva decât la Mintea lui Dumnezeu.

Dacă am înființa Şcoli pentru Intuitivi (aşa cum prevede 
Mişcarea Dacia), pereții ar fi trebuit să fie ignifugați pentru că 
Energia Minţilor Intuitivilor i-ar putea aprinde.

Grupuri de Intuitivi ar putea rezolva Probleme Majore 
cu mare uşurinţă.

Intuitivii (Intuitive Type) sunt Geniile și Creierele care 
pot aduce omenirii Gândurile Zeilor.

Gânditorii (Thinking Type) pot apoi să detalieze soluţiile 
și să le pună în aplicare.

Emotivii (Feeling Type) pot identifica mai bine ideile 
conflictuale.

Senzitivii (Sensing Type) pot ajuta la implementările 
practice.

Rasa umană poate funcționa ca un Întreg, dacă fiecare 
tip psihologic își îndeplinește propriul său scop/funcţie. Toată 
lumea ar ști ce să facă.”

Mişcarea Dacia tocmai o astfel de mentalitate are și a 
transpus-o în Ideologia sa şi în Programul său de Guvernare:

„Omul potrivit la Locul potrivit!”

„POSEDĂRI” – JUNG ŞI PLOTINUS

„Conștienţa Individuală e legată de NeConștienţa 
Colectivă prin intermediul NeConștienţei Individuale, 
deci Conștiența Individuală poate accesa o NeConștienţă 
Individuală, care se extinde în NeConştientul Colectiv. 
Putem aborda NeConștientul Colectiv doar prin intermediul 
NeConştientului Individual.

În acest context, prima noastră sarcină este, deci, aceea de 
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a ne stăpâni propria NeConștienţă.
Concepţia lui Plotinus (Neoplatonic) care a influenţat 

major pe Jung, prevede un nivel de Minte mai mare și mai înalt 
numit Nous, care conține toate formele platonice și toate Sinele 
Superioare ale tuturor ființelor. Această concepţie ne oferă cadrul 
înţelegerii conceptul lui Jung de NeConștient Colectiv.

Arhetipurile lui Jung sunt aproximativ același lucru ca 
Formele platonice şi neoplatonice cu deosebirea că la Platon şi 
Plotinus Formele sunt imuabile, în vreme ce Arhetipurile lui 
Jung evoluează.

Arhetipurile lui Jung sunt Forme Platonice care intră în 
Conștiența noastră ca Simboluri și ca Imagini Personalizate. 
Ele nu sunt Entităţi Reale, chiar dacă se prezintă în Conștiența 
noastră în formă umană. „Bătrânul Om Înțelept” (Wise Old 
Man), de exemplu, este generic, şi apare în aceeași formă pentru 
toate ființele umane.

Nous-ul lui Plotinus introduce o nouă posibilitate 
uluitoare. Ființe veșnice din Nous pot intra în Mintea noastră 
NeConștientă. Acestea nu sunt Arhetipuri, ci alte Minți autentice 
care pot vorbi cu noi – la fel ca zeii vârstei bicamerale. Cu alte 
cuvinte, omenirea primitivă ar fi putut fi îndrumată nu numai de 
Arhetipuri, ci și de alte Entităţi Superioare. Progresul nostru ar 
putea fi formulat în mod explicit și condus de Puteri Independente 
și Reale mai mari – „dumnezei” în adevăratul sens al cuvântului. 
Este vorba de abilitatea Minţii unei ființe superioare de a se muta 
într-un alt trup și să înceapă să controleze acel nou Corp.

Acele ființe umane care pot dezvolta suficientă stăpânire a 
Minții pot să învețe să intre în Mințile altora prin NeConștient 
și să înceapă să le controleze Conștienţa. Această acţiune de 
„asumare a controlului” necesită capacităţi Mentale remarcabile. 
Membrii Illuminati de cel mai înalt grad se numără printre 
puţinii oameni capabili să realizeze acest lucru. La fiecare 
zece ani, în ziua de naștere a lui Simon Magus, un membru al 
consiliului de guvernământ al Iluminaților oferă o demonstrație 
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a tehnicii de asumare a controlului mental temporar asupra unui 
novice promițător de gradul întâi (care este într-un somn profund 
temporar pentru a preveni interferența cu Conștiența sa normală). 
Se consideră cea mai mare onoare de a fi ales ca subiect al acestei 
experienţe.

Phosters (Îngerii Luminii) și Arhons (Îngerii Întunericului) 
pot, de asemenea, să preia controlul asupra altor ființe umane în 
această manieră.

Deci, deși Arhetipurile pot fi considerate invenții ale 
NeConștienţei, pot exista cazuri când Entitățile sunt de fapt ființe 
reale, independente, care comunică autentic cu noi.

Astfel, vocile zeilor pe care Julian Jaynes le-a descris, nu 
trebuie să fie doar halucinații auditive, dar ar putea fi adevărate voci 
ale adevăraților „zei”, influențând direct istoria umană. Se spune 
că adesea Phoster-ii şi Archon-ii influențează mințile umane prin 
astfel de mecanisme, în special prin profeți și carismatici.

E curios că Jung nu a propus niciodată o schemă în acest 
sens. Pare improbabil ca un astfel de mare gânditor să nu facă 
consideraţii, de vreme ce avea la dispoziție toate informațiile 
necesare.

Mai mult decât atât, acesta nu este altul decât mecanismul 
precis al Reîncarnării, deși Reîncarnarea se aplică în mod normal 
unui nou-născut, mai degrabă decât unui adult.

Copilul uman începe ca o „ființă arhetipală” (adică se 
călăuzește pur și simplu după arhetipuri) aproape ca un bio-robot. 
Începe să dezvolte o Conștiență adecvată în momentul în care 
un Sine Superior/Suflet intră în contact cu el, adică Conștiența 
este legată de Sinele Nemuritor, nu de copil ca organism biologic. 
Dacă nu a avut loc niciun astfel de contact, vom avea un Om fără 
Suflet. El ar fi ghidat de Arhetipuri nu de un adevărat Suflet. Ar 
fi ca și cum ar avea un suflet simulat, un simulacru al unui suflet, 
mai degrabă decât unul real.

Concepția budistă asupra ființei umane este în esență aceea 
a unei Ființe Arhetipale. Ei nu consideră că ființele umane au un 
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Suflet. Pentru ei ființele umane sunt entități tranzitorii și numai 
componentele lor arhetipale supraviețuiesc morții, nu şi ceva ca 
un Sine Nemuritor.

Ideea abrahamistă a Învierii este absurdă. Nu există 
un astfel de fenomen. Există doar un mod în care un corp mort 
poate reveni la viață și asta este o practică extrem de rară a 
„reincarnational resurrection”: când pentru câteva minute, o 
Minte foarte avansată poate să reanimeze un cadavru, la puţin 
timp după survenirea Morţii. Acesta este un eveniment foarte 
rar (vezi experimentele unor călugări budişti tibetani care re-
animează pentru puţin timp o pasăre moartă).

Doar Mintea Imaterială, Sinele Nemuritor, poate 
supraviețui Morții și poate trece de la un corp la altul.

Reîncarnarea este singurul Vehicul al Nemuririi.
Învierea este o fantezie pură a retardaților abrahamici.
Capitalismul este o „formă de posedare”: „majoritatea 

democratică” este Posedată de circa 6.000 de oameni – Noii 
Dumnezei, Elita Globală Individualistă, Întunecaţii. Aceştia 
sunt adevărate Figuri Arhetipale care s-au împosesat de Sufletele 
„majorităţii democratice”. Toţi apartenenţii acestei mase de 
SCLAVI tânjesc să dobândească acelaşi statut ca Noii Dumnezei, 
fără să priceapă că e vorba doar de o MOMEALĂ.

Capitalismul este o activitate insidioasă care seamănă 
cu traficul global de droguri. Obiectivul capitaliștilor este de a 
face pe oameni dependenți de Produsele și Serviciile lor, pentru 
a-i face să cumpere mai mult, să utilizeze mai mult, să spună 
prietenilor lor să cumpere mai mult, pentru a răspândi „Virusul 
Consumerismului” cât mai mult posibil.

Ce spun șefii capitaliști echipei lor de vânzări?
„Faceți-i să cumpere mai mult. Făceţi-i dependenți de 

rahaturi. Asigurați-vă că doresc upgradări tot mai costisitoare, 
versiuni noi, mai multe modele de lux. Asigurați-vă că vor să 
cumpere accesorii. Asigurați-vă că vor să cumpere mai mult 
pentru ei, prieteni si familie. Asigurați-vă că vor culori diferite. 
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Folosește orice tactică. Continuă să-i jupoi, să-i ispitești. Utilizați 
orice truc, orice tactică de spălare a creierului!”

În ce scop? Pentru a glorifica omenirea? Pentru a crea o 
lume mai bună?

Nu, pur și simplu pentru ca tipul de la capătul liniei, în 
partea de sus a piramidei, să poată adăuga mai multe zerouri la 
contul său din bancă.

Asta este tot ceea ce este Capitalismul.
Deci, aveți cel mai recent iPod, iPhone, iPad, nu?
Ce deştepţi mai sunt băieții și fetele capitaliste. Continuați 

să cumpărați. Susțineţi Bogaţii!
Pe Facebook în fiecare zi?
Ce deştepţi mai sunt băieții și fetele capitaliste. Cu cât 

te loghezi mai mult pe Facebook, cu atât mai bogat îl faci pe 
Zuckerberg și prietenii săi bogați, privilegiații de la Harvard 
și Wall Street. Desigur, știi că Goldman Sachs este unul dintre 
principalii investitori ai Facebook și că Rupert Murdoch deţine 
My Space!? Aaaa, nu ştiai? Acum ştii.

Și tu pretinzi că vrei O Nouă Lume?
Nu uita niciodată – continuă să cumperi. Căci pentru tine 

este împărăția, puterea și slava pe care o ai mușcând momeala 
pe care bogaţii ţi-o oferă. Nu gândiți. Nici o secundă. Nimeni nu 
vrea să Gândiţi. Gândirea frânează Cumpărarea. Pur și simplu 
îi stă în cale. Cine vrea o populație gândind? Nimic nu poate fi mai 
periculos ca GÂNDIREA pentru scopurile Capitalismului.

Te-ai umflat de toate rahaturile pe care ți le-au băgat sub 
nas?

În capitalism, dacă ești destul de prost să-l cumperi, poți 
fi sigur că cineva va fi destul de inteligent să ţi-l vândă. Așa 
funcționează Sistemul.

Capitalismul se referă la un transfer de avere de la 
Fraieri la Exploatatori.

Capitalismul este o formă de POSEDARE!”
https://youtu.be/dNVZ0ZPfE8s 
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HOMEOSTAZA

„Psihicul este un sistem cu auto-reglare care își menține 
echilibrul (Homeostasis) la fel cum face corpul fizic.

Un proces care merge prea departe, imediat și în mod 
inevitabil cere compensații, deoarece fără acestea nu ar 
exista niciun metabolism normal, nici un psihic normal. În 
acest sens, putem lua Teoria Compensării ca lege de bază şi a 
comportamentului psihic. Prea puțin de o parte, are ca rezultat 
prea mult pe cealaltă. În mod similar, relația dintre Conștient și 
NeConștient este compensatorie.”

Carl Gustav Jung

„Homeostazia (Homeostaza) este menținerea echilibrului 
metabolic prin compensarea dezechilibrelor. Este un set de 
mecanisme de autoreglare care mențin echilibrul normal și 
corectează orice excese sau tulburări.

Este modul în care sistemele organice păstrează o stare 
de echilibru în fața majorității modificărilor condițiilor de mediu. 
Se aplică, de asemenea, sistemelor non-vii și chiar şi Pământului, 
ca şi întregului Cosmos, şi este caracterizat ca un vast sistem 
homeostatic (ipoteza lui James Lovelock).

Simplul fapt al homeostaziei implică funcționarea unei 
forme de inteligență, pentru a putea compensa condiții de 
mediu foarte divergente, deoarece a menține o stare stabilă este o 
activitate foarte complexă.

Jung a argumentat că, din moment ce psihicul uman a 
evoluat în contextul unei lumi homeostatice, este și el un sistem 
guvernat de homeostazie. Aşa cum Corpul este conceput pentru a 
menține o temperatură constantă și un mediu intern coerent pentru 
a oferi stabilitate, tot astfel este şi Mintea configurată pentru a 
atinge echilibrul psihodinamic.

Compensarea homeostatică este piatra de temelie a 
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teoriei lui Jung despre psihic și explică cum acesta se dezvoltă şi 
se adaptează. Dacă este lăsat pe propriile sale dispozitive, psihicul 
va menține armonia și echilibrul intern. Cu toate acestea, spre 
deosebire de Corpul care Moare, dacă se îndepărtează prea mult 
de homeostază, Mintea dusă extrem de departe de zona sa de 
stabilitate poate induce Nebunia.

Adevărul îngrozitor este că un număr mare de oameni sunt 
nebuni din punct de vedere tehnic, adică departe de homeostaza 
psihică. Cu toate acestea, dacă un număr mare de persoane sunt 
Nebune în același mod, atunci nu este percepută ca Nebunie, ci ca 
Normalitate. Acesta este cazul religiilor abrahamice pentru care 
ideile perturbate care generează boli mintale sunt considerate 
perfect acceptabile și chiar de dorit. Când oamenii consideră 
justificate omuciderea și sinuciderea din motive religioase 
absurde, ei sunt în mod evident departe de homeostaza mentală.

Un corp sau o minte sănătoasă, este un sistem auto-
reglabil bazat pe verificări și echilibrări permanente pentru a 
preveni orice tendință de a merge prea departe în orice direcție 
cu rezultate dezastruoase. Atunci când sistemul este împins 
excesiv într-o direcție, o Forță de Compensare (egală și opusă) 
este declanșată. Homeostazia se bazează pe sisteme de feedback 
complexe care cuprind un set de parametri „Normali”. Orice lucru 

care se îndepărtează prea 
departe de Normal are un 
feedback negativ, la care 
o forță de normalizare 
va încerca să răspundă. 
Rămânem sănătoşi atâta 
timp cât funcționează 
sistemul. Dar dacă o 
componentă majoră a 
homeostaziei eșuează, 
avem o mare problemă. 
Fizic, poate rezulta 
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Moartea. Din punct de vedere Mental, putem avea o Prăbuşire.
O societate sănătoasă, o religie, un sistem politic sau 

o corporație, ar trebui să fie cu un Corp şi o Minte sănătoasă, 
homeostatice. Când ne confruntăm cu boom-uri și cu crize 
economice, aceasta înseamnă că guvernele nu au reușit să 
stabilească sisteme economice homeostatice, de aceea sunt 
incompetente și improprii de a conduce.

Familiile Dinastice Superbogate care guvernează lumea 
continuă să devină tot mai bogate și mai bogate, producând 
distorsiuni masive și inacceptabile în societate.

Mecanismul Compensatoriu Meritocratic de impunere 
a impozitului de succesiune de 100% asigură că nicio familie nu 
poate deveni superbogată.

Meritocrația este homeostatică din punct de vedere 
economic.

Dialectica este intrinsec homeostatică (generând o 
Antiteză pentru fiecare Teză) și generează stări de echilibru tot 
mai mari prin faza de Sinteză.

În prezent, Occidentul a devenit disproporționat 
Extravertit și Materialist, Absurd, Narcisist și dedicat 
Satisfacerii Instantanee. Un răspuns homeostatic s-a creat – o 
nouă forță care promovează valorile spirituale superioare ale 
Introversiunii și care aduce în prim plan Raţiunea, Comunitatea, 
Planificarea pe termen lung și care pregătește platforma pentru 
lansarea omenirii către stele, către O Nouă Lume.

Această Forţă este ILUMINISMUL.
Unii dintre noi cunosc acum vindecarea pentru relele 

noastre, dar oamenii în marea lor majoritate sunt împovăraţi de 
Nebunie și Prostie și sunt capabili să ucidă pe cei care încearcă 
să le arate Calea. Ei vor ucide în numele Dumnezeului lor, 
care se presupune că este un Dumnezeu al Păcii, Iubirii, Milei, 
Compasiunii și Iertării. Ce glumă de prost gust!?”

https://youtu.be/Fi568Hpo6eE
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DESPRE MINTE ȘI MATERIE, DESPRE „0”, „1” ŞI 
„∞”

„Diferența dintre Minte și Materie este pur și simplu că 
Mintea e adimensională în vreme ce Materia e dimensională. 
Materia este Minte Dimensională; Mintea este Materie 
Adimensională.

Ambele sunt expresii ale Energiei. Dar Energia este, în 
cele din urmă, o expresie a Minții. 

Mintea NeConştientă este esența Existenței. Este o 
condiție sine qua non pentru orice altceva.

Pe măsură ce Energia „vagabondează” între 
adimensionalitate și dimensionalitate, între un domeniu din afara 
spațiului și timpului și un domeniu în spațiu și timp, Mintea 
învață Matematică. De ce? Pentru că Matematica este aceea care 
definește dimensiunile. Zero-Dimensionalitatea nu este în spațiu 
și timp. Numărul Zero este Adimensional. Zero este originea 
Existenței. Zero este Minte. 

Dar Zero conține toate numerele, deoarece zero este „1” 
împărțit la Infinit.

Ori de câte ori vedeți numărul zero, nu trebuie să te 
gândești la el ca la „nimic”, ci ca pe numărul „1” – suprema 
Monadă – împărțit la toate celelalte numere, fără limite (infinit). 
Când înțelegi Zero în termenii aceştia, înţelegi că nu există 
NIMIC, deoarece „zero” nu este NIMIC, ci CEVA și anume un 
numărător „1” și un numitor Infinit.

Zero inversat este Infinit, și anume „1” împărțit la Zero 
care este egal cu Infinitul.

Zero are o tendință intrinsecă de a se răsturna, deoarece 
este modul în care poate face ceva să se întâmple și atunci când 
face acest lucru, creează Infinit. Big Bang-ul crează un Infinit 
Univers din „Nimic” – a fost de fapt „inversarea inevitabilă a lui 
Zero care duce la generarea de Infinit”.

Un Punct Adimensional este egal cu un Univers 
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Adimensional, care la rândul său este egal cu Mintea NeConştientă. 
Pentru a crea dimensionalitate, sunt necesare două puncte distincte 
care conectate fac o linie unidimensională. Dimensionalitatea 
este o consecință a pluralității numerelor mai mari decât 
zero și unu. Spațiul și timpul sunt o consecință a pluralității. 
De îndată ce „Unul” devine „Mulți”, din Adimensionalitate 
rezultă Dimensionalitate.

Întregul proces este Matematic.
Idealiștii care credeau că Materia este o Iluzie, o simplă 

ficțiune a Minții, au greșit. Kant a greșit când afirma că există un 
Noumenal-Univers imposibil-de-cunoscut și un Fenomenal-
Univers ce-poate-fi-cunoscut.

Există doar un univers adimensional și un univers 
dimensional, legate matematic.”

NECONŞTIENŢA COSMICĂ

„Jung susţine ca fiecare om are un NeConștient cu două 
părți: Personal (unic pentru noi) și Colectiv (împărțit între întreaga 
rasă umană), dar el nu a făcut următorul pas şi mai revoluționar – 
că toți avem acces la NeConștientul Cosmic: întregul Domeniu 
Informaţional: r = 0 

Aceasta este provincia Sufletului și Vieţii de Apoi. Prin 
NeConștientul Cosmic puteți să vă conectați la orice Minte. 
Aceasta este Aria Arhetipurilor, a paranormalului, a puterilor 
psihice, a telepatiei, a percepției extra-senzoriale, a profeţiei 
(rețineți că nimeni nu poate cunoaște viitorul pentru simplul motiv 
că este un „neexistent“ - nu s-a întâmplat încă – însă „profeţii” 
pot adesea să prevadă Viitorul cu o precizie incredibilă dacă au o 
cunoaștere detaliată a situației actuale și o cunoaștere detaliată a 
proceselor care operează în toate.

(Ce poate fi mai „profetic” decât să faci un proiect pentru O 
Nouă Lume şi să se adeverească? Este ceea ce fac ILLUMINATI 



                       MIȘCAREA DACIA  -  ADEVĂRUL DESPRE ILLUMINATI 198

PITAGOREICI şi credem că facem şi noi la Mişcarea Dacia pe 
baza CUNOAŞTERII.)

Dacă doriți să trăiți cea mai minunată și mai energică viață, 
ar trebui să vă aruncați în Existența Arhetipală. Asta înseamnă că 
trebuie să vă rupeţi de Conștiență și să accesaţi comorile infinite 
care strălucesc în NeConștientul Cosmic. Totul poate fi găsit aici.

Apelați la arhetipurile Puterii, Vieții, 
Schimbării,Transformării, Transfigurării.

Conștiența – versiunea slabă a noastră – ne împiedică calea 
spre Iluminare. Aceasta este o „glumă” cosmică. Ne identificăm 
cu Ego-ul nostru, cu Conștiența noastră și această identificare 
fatală ne blochează în Spațiu și Timp și ne îndepărtează de 
Interconectivitatea Cosmică a domeniului r = 0.

Există acum sute de milioane de oameni care, uimiți de 
descoperirile științei și de pseudo-infailibilitatea lor, nu acceptă 
existența Sufletului și spun, disprețuitor, „Unde este atunci 
Sufletul? Arată-mi-l!“. Cu toate acestea, dacă cineva i-ar întreba 
dacă acceptă existența Big Bang-ului, cu siguranță vor spune da. 
Dar când le adresați câteva întrebări secundare, și anume: 1) Unde 
a fost universul înainte de Big Bang? 2) Arată-mi cum naşte Ceva 
din Nimic – atunci ei tac. Încep să se bâlbâie.

Big Bang nu a venit din Nimicul Absolut. Mai degrabă, 
spațiul, timpul și materia – existența dimensională – au provenit 
din existența non-spațială, non-timp și non-materială, adică fără 
dimensiuni: Minte.

Cu alte cuvinte, Big Bang este cauzat de Sufletul Cosmic, 
care conține toate celelalte Suflete – a dat naștere la Existența 
Materială. Departe de a fi ceva incredibil și nebunesc, Sufletul 
este sursa a tot ceea ce trăim: Realitatea Obiectivă.

Sufletul Primordial Cosmic poate fi considerat ca 
Dumnezeu așteptând ca Potenţialul său să fie Actualizat, printr-un 
proces etern de BECOMING/DEVENIRE. Și noi, rasa umană, 
suntem scânteie divină, Suflete Individuale în Sufletul Cosmic, 
Sufletul lui Dumnezeu. Se aplică principiul holografic – fiecare 
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parte este în ansamblu, iar întregul este în fiecare parte.
Pentru a deveni Iluminați, trebuie să depășim cel mai greu 

lucru din toate – pe noi înșine. Trebuie să depășim fixarea noastră 
pe Conștiența noastră îngustă, pe identificarea noastră obsesivă 
cu Conștiența noastră. De îndată ce vă identificați prea mult cu 
Conștiența voastră, plonjați în agitația existențială și teama de 
moarte, pentru că știți subconştient că această Conștiență a voastră 
este muritoare și va pieri. În Realitate sunteți atemporali, 
indisolubili și nemuritori. Sunteți o Energie care nu poate fi nici 
creată nici distrusă, ci transformată.

Imaginați-vă nişte mici microbi inteligenți care trăiesc pe 
suprafața dublului helix al ADN-ului într-una din nenumăratele 
noastre celule. Ei pot percepe modele și organizații incredibile, 
dar nu au perspectiva de a vedea dublul helix – sunt mult prea 
mici. Nici nu bănuiesc faptul că există nenumărate alte celule în 
jurul lor, fiecare conținând exact același ADN. Mai presus de toate, 
ei nu bănuiesc faptul că toate aceste celule sunt cuprinse într-o 
ființă cu o Minte care poate contempla Dragostea, Filosofia și 
Eternitatea. De fapt, ei sunt ca niște oameni de știință încastraţi 
în actuala Paradigmă Materialist-Empiricistă miniaturali. Ei 
sunt dedicați unei filosofii materialiste. Cum ar ghici vreodată 
că sunt într-o ființă omenească gânditoare? Noi trăim în interiorul 
celulelor corpului Cosmosului, lui „Dumnezeu” și suntem la fel de 
nevăzători ca microbii apropos de adevărata natură a locului unde 
suntem. Marea majoritate dintre noi nu suspectăm nicio clipă că 
suntem în interiorul unei ființe gânditoare. Nu putem să vedem 
sau să atingem gândurile pe care Dumnezeu le gândește, așa cum 
microbul dintr-una din celulele noastre nu are niciun „instrument 
material” de a vedea sau de a ne atinge gândurile.

Mintea nu este materială. Nu poate fi cunoscută prin 
mijloace materiale, ci doar prin mijloace mentale.”
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GNOSTICISM – „DUMNEZEU ÎNĂUNTRU” SAU 
„DUMNEZEU ÎN AFARĂ”?

„Illuminati recomandă acelora care nu cunosc Matematica 
Ontologică, Filosofia, Psihologia, Fizica Cuantică şi Ştiinţele în 
general, „să arunce un ochi” la GNOSTICISM.

Istoria Abrahamismului este istoria unei erori psihologice 
extraordinare. Abrahamicii/Avraamicii L-au căutat pe Dumnezeu 
În Afară când de fapt, El se află Înăuntru.

Calea către Dumnezeul Adevărat este prin Conștiență 
care se înfruptează din NeConștienţă.

În centrul NeConștientului Cosmic nu este altceva decât 
Dumnezeu.

NeConștientul este pur și simplu ceea ce nu este încă 
Conștient.

Dumnezeu este în centrul fiecăruia dintre noi, despărțit de 
Conștiența noastră de mari părţi ale NeConștientului. Căutarea 
noastră sacră este să călătorim prin acel Tărâm Necunoscut, să 
ucidem fiecare Monstru pe care îl întâlnim în drum, și să întâlnim 
în final cea mai prețioasă Comoară a universului: Dumnezeu 
însuși. Este o călătorie spirituală, o expediție psihologică în cel 
mai adânc interior al nostru: Minte.

Răspunsurile la Existența noastră nu se află altundeva decât 
în Noi. De ce şi-ar putea imagina cineva că se află în altă parte?

Adevarul este „Acolo”?
Nu, este „Aici” – În Noi. 
Fiecare dintre noi poartă Cosmosul în Sine, Răspunsul la 

Toate Cele se află adânc în Noi.
Dar unii oameni au ales să se uite În Afara lor pentru 

răspunsurile la viața lor. Au luat Imago Dei – Imaginea lui 
Dumnezeu – pe care o purtau În Interiorul lor și au proiectat-o 
pe o „fantezie externă”.

Este adevărat că Abraxas, în cea mai veche încarnare, 
a avut un corp fizic, dar acum el a evoluat în Minte Pură și nu 
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are nici o parte în Lumea Materială – de aceea vechii gnostici au 
identificat lumea fizică ca domeniu al Demiurgului, al Satanei 
și nu al adevăratului Dumnezeu. Lumea Fizică este lumea 
Înstrăinării, unde suntem despărțiți de Dumnezeu.

Cea mai gravă greșeală posibilă este aceea de a-L considera 
pe Abraxas ca fiind o ființă Externă, ci nu una Internă.

Odată ce îți dai seama că tu însuți îl ții pe Dumnezeu în 
tine, viața ta se schimbă pentru totdeauna. Toată Frica și Furia 
ta dispare. Nu mai ești înstrăinat de sursa inefabilă a tuturor 
răspunsurilor și înțelegi totul. Știți că sunteți capabili să reduceți 
distanța dintre Dumnezeu și Voi la „Zero”.

Când faceți contrariul – când îl căutați pe Dumnezeu În 
Afara voastră, puneţi Infinitatea între voi şi El. 

Dumnezeu este ÎNĂUNTRU. El se află în TINE. Mai mult 
decât atât – El este TU, versiunea finală a TA pe Calea Devenirii/
Becoming. Este sarcina voastră cea mai sacră și sfântă de a deveni 
cel mai înalt creator de sine – DUMNEZEU ATOTPUTERNIC.

Aceasta este Evanghelia Illuminati.
Iluminismul Pitagoreic nu vă cere să (ne) CREDEŢI, ci 

să CERCETAŢI.
Nu are CĂRŢI SFINTE, dar are Cărţile de Text ce 

favorizează CUNOAŞTEREA.
Nu are BISERICI, dar are Biblioteci, acum şi Virtuale.
Nu are SFINŢI, dar are Mari Filosofi, Psihologi, 

Matematicieni şi Oameni de Ştiinţă.
ABRAXAS nu ne vrea PROŞTI, ci ne vrea DEŞTEPŢI, 

deoarece altfel ar fi masochist, ceea ce numai dumnezeiesc nu 
este.”
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BICAMERALISMUL, SOMNAMBULISMUL ŞI 
HIPNOZA

„Pe scurt, deoarece vom reveni asupra chestiunii, Mintea 
Bicamerală este ca cea a animalelor şi are corespondenţă fizică 
în emisferele cerebrale: partea dreaptă este în legătură cu 
NeConştienţa, iar cea stângă cu Conştienţa.

Conştienţa de Sine este ceea ce ne deosebeşte de 
animale, care au o minimă Conştienţă determinată de experienţele 
anterioare, dar nu şi de Sine. Este explicaţia faptului că animalele 
nu se recunosc în oglindă. Se poate spune că animalele „execută 
fără Conştientizare ordinele NeCunoştinţei”, ceea ce se petrece 
din nefericire într-o oarecare măsură şi cu mulţi oameni. Este o 
dovadă că aceştia, care reprezintă o „majoritate democratică”, 
se deosebesc foarte puţin de animale, deşi au la dispoziţie tot 
ce trebuie ca să se desprindă din lumea Animalelor, adică să 
Conştientizeze cât mai mult din NeConştient şi să intre în lumea 
Zeilor: CUNOAŞTEREA (KNOWLEDGE). Animalele execută 
„ordine” din Mintea Colectivă a speciei lor cum ar fi: mănâncă, 
dormi, aleargă, omoară, împerechează-te, ucide puii adversarului, 
luptă ş.a.m.d. fără a „se gândi” dacă e bine sau nu. Animalele sunt 
BICAMERALE la ordinele NeConştienţei.

Mintea Bicamerală a primilor oameni a reușit să-și 
deblocheze conținutul NeConștient mult mai ușor decât o face 
mintea Conștientă modernă. Explicaţia este că NeConștientul 
comunica în mod direct: ca Vocea Zeilor care emite ordine 
explicite. Nu exista ambiguitate în mesajul pe care NeConștientul 
îl transmitea. În mintea bicamerală NeConștienţa ar putea controla 
centrele lingvistice ale creierului. Acest lucru a devenit imposibil 
atunci când Conștienţa a preluat controlul asupra limbajului și a 
„amuţit” NeConștientul.

Dacă vreţi să vă imaginați o lume a ființelor umane care 
nu au o Conștiență modernă, luaţi în considerare fenomenul 
extraordinar al SOMNAMBULISMULUI. Un somnambul poate 
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efectua acțiuni elaborate și chiar să participe la convorbiri fără 
să fie Conștient. Somnambul, nu este altceva decât o persoană 
sub deplinul control al NeConștientului său – o persoană care 
s-a reîntors la Bicameralism. Întreaga umanitate primitivă 
„umbla” somnambulă prin lume, la fel cum fac încă animalele, 
„nederanjate” de Conștiență, dar capabile totuși să funcționeze în 
moduri complexe și minunate.

Când este cel mai probabil să apară bicameralismul? – 
tocmai când ne „oprim” regulat, atunci când dormim. Cum poate 
fi posibil un astfel de fenomen ca somnambulismul, fără Ipoteza 
Bicameralităţii? Somnabulismul dovedește în mod concludent că 
ființele umane au un „autopilot inteligent” în interiorul lor care 
poate funcționa fără un control Conștient. Acest autopilot este 
implicat în cea mai mare parte a timpului, chiar și atunci când 
oamenii sunt aparent Conștienți.

Cele mai multe ființe umane trec prin viață ca nişte zombi, 
bănănăind prin Mall-uri, având locuri de muncă pe care le urăsc, 
având relații de calitate scăzută cu alți zombi.

Cum pot niște prostii groaznice pe care le vedem în jurul 
nostru să fie definite ca LIFE/VIAŢĂ?

SCHIZOFRENIA este un alt tip de blocare a Conștienței 
convenționale. Schizofrenicul este supus unor voci halucinante, 
care îi ordonă să facă lucruri, așa cum au făcut vocile epocii 
bicamerale.

Ce altceva „întrerupe” Conștiența noastră? HIPNOZA. 
Oamenii hipnotizați, asemenea somnambulilor, sunt bicamerali. 
Ei sunt pasivi; așteptând ca „vocea unui dumnezeu” 
(hipnotizatorul) să le dea Ordine.

Iluminații caută mereu modalități de a folosi hipnotismul 
pentru a activa mintea arhetipală bicamerală, într-un mod sigur 
și controlat. Cu toate acestea, a fost observat ceva extraordinar: 
este aproape imposibil de hipnotizat un Illuminatus, chiar și 
atunci când doreşte să fie hipnotizat. Motivul? Cei mai mulţi 
dintre Illuminati sunt Introvertiţi – Dominanţi și au o „excitare 
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corticală” ridicată ce „respinge” orice „intruziune” din exterior. 
Este foarte greu pentru a bloca Conștiența unor astfel de oameni. 
Cel mai ușor de hipnotizat sunt Extravertiţii – Dominaţi. Având 
în vedere că majoritatea oamenilor din lume sunt astfel, este ușor 
să se deducă faptul că Supunerea și Extraversiunea sunt strâns 
legate de mintea bicamerală a acestora. O persoană Dominată/
Supusă este cineva care așteaptă să primească ordine, asemenea 
oamenilor bicamerali care așteptau vocile zeilor să le spună ce să 
facă.

Acesta este motivul pentru care Vechea Ordine Mondială 
(OWO) a avut un astfel de succes, pentru că toată lumea 
„dansează” după „muzica” lor, ei fiind aceia care au luat locul 
vechilor Voci ale Zeilor. Numărul enorm de ființe umane supuse 
– fără capacitatea reală de a gândi ei înșiși, sau incapabili să-și 
asume responsabilitatea pentru viața lor – au permis OWO să-i 
Comande și să-i transforme în Sclavi și Drone.

Trăim într-o lume copleșitor de Dominată/Supusă, motiv 
pentru care câțiva Dominanți Individualişti pot avea atât de 
multă Putere. Numai aproximativ 5% din populația lumii sunt 
Dominanţi. Dominanţi sunt cei care nu pot să respecte Ordinele 
și sunt hotărâți să-și controleze viețile, mai degrabă decât să-i 
controleze alții. Aceștia sunt „agitatorii”, oamenii care Fac 
Lucruri, oamenii care nu așteaptă Permisiuni. Ei fac lucrurile să 
se întâmple. Ei sunt activi, nu reactivi. Ei îşi stabilesc agenda.

Dacă Lumea ar fi fost lăsată pe mâna Dominaţilor/
Supuşilor, am fi trăit în continuare în peșteri.

Dominaţii/Supuşii – caută mereu pe alții să facă ceva, 
să-i salveze, să le arate calea. Mesajul nostru nu poate fi mai clar: 
Numai tu te poți salva. Este responsabilitatea ta. 

Nu va veni niciun Hristos. Dacă vrei să fii salvat, salvează-
te. Revoluționarii americani au făcut-o, la fel și francezii și rușii. 
Poți face acest lucru, dar numai dacă eşti pregătit să înfrunţi 
Puterea și să spui: „Gata, Legea ta s-a terminat!”

Pentru o înţelegere mai profundă a Bicameralismului, 



	 								AL	DOILEA	VAL	AL	ILUMINISMULUI,	ȘI	ULTIMUL 205

recomandăm citirea din a doua carte a Mişcării Dacia „Republica 
Obştească Dacia (R.O.D. – Ghid de Meritocraţie Iluministă 
Practică”, a fragmentului referitor la CREIERUL TREI ÎN 
UNU (Triune Brain).”

LIBIDO

„Eu nu sunt un om, sunt dinamită”
Nietzsche

În timp ce Freud folosea termenul „libido” pentru a 
se referi la Energia Sexuală, Jung i-a lărgit sfera de aplicare, 
astfel încât acesta să se aplice Energiei Psihice în general, adică 
energia care conduce psihicul. Dar ce înseamnă asta? De fapt, cel 
mai simplu mod de a gândi este că Libido-ul este Energia care 
sălăşluieşte în Arhetipuri.

Presupunând că tratăm Ego ca „Arhetipul Conștienței” 
care se naşte din NeConștiență și Persona ca Masca Publică 
Arhetipală a Ego-ului, atunci putem concluziona că Psihicul 
are de-a face doar cu Arhetipuri. Arhetipurile se manifestă 
ca Simboluri și Imagini, în special ale oamenilor, astfel încât 
ne putem gândi la Libido ca la Energia pe care alegem să o 
investim în aceste Simboluri și Imagini. Cantitatea de Libido pe 
care o alocăm indică efectiv cât de mult apreciem ceva. Libido-
ul, ca toată Energia, nu poate fi nici creat, nici distrus, ci doar 
transformat sau redirecționat. Astfel, dacă libido-ul este retras 
dintr-un arhetip, el trebuie să se manifeste într-un alt arhetip, 
adică dacă dispare într-un loc, trebuie să reapară în altul. Dacă un 
musulman își reprimă dorințele sexuale, energia va reapărea în 
Umbra sa și este pe drumul său spre a deveni un fundamentalist 
sinucigaş. În mod paradoxal, dacă musulmanii ar face sex sănătos 
şi ar înceta să creadă tâmpenia celor 72 de virgine, ar dispare şi 
sinucigaşii.
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Psihicul nostru poate fi privit ca un labirint complicat de 
canale care leagă arhetipurile, cu libidoul care curge prin aceste 
canale, care curge lent în unele locuri, rapid și fără probleme în 
altele, blocându-se în unele locuri și apoi redirecționându-se.

Sarcina noastră este să găsim un flux psihic optim care 
să ofere energie maximă tuturor arhetipurilor noastre pozitive și 
sănătoase și să înfrunte energiile negative și nesănătoase, astfel 
încât să nu ne poată deteriora.

Dacă vă simțiți „în jos” – deprimat, lipsit de energie, apatic, 
neinteresat – înseamnă că energia voastră este în locuri greșite. 
O persoană sănătoasă este o persoană energizată, activă psihic, 
angajată, concentrată, încrezătoare. El știe exact unde se află, unde 
merge, ce face. E în zonă.

Tu esti?
„Oamenii Înteligenţi trăiesc de regulă mai mult“.

Extraversiune versus Introversiune
Extravertiţii se raportează la „lumea exterioară”, iar 

Introvertiţii la „lumea interioară”.
Extravertiţii tind să se concentreze asupra Oamenilor 

și Lucrurilor și Introvertiţii asupra Ideilor și Imaginilor. Este 
imposibil ca un extravertit să fie un pustnic sau un introvertit.

Extravertiţii sunt obsedaţi de Obiect în toate formele sale 
– lucruri, realizări externe, chiar și oameni. Ei sunt confortabili 
și mulţumiţi atunci când participă energetic la lumea exterioară, 
atunci când stimulează relațiile umane. Dacă doriți să distrugeţi 
psihologic un extravertit, trebuie doar să-l izolați, astfel încât 
singurul obiect de care trebuie să se ocupe este el însuși. El crede 
că este morbid, nenatural și nesănătos ca oamenii să-și petreacă 
prea mult timp singuri. Extravertiţii sunt aproape întotdeauna 
„other-directed” sau „tradition-directed”.

În multe privințe, cele două mari rele ale lumii noastre sunt 
tendința de a fi „Other-Directed” şi „Tradition-Directed”.

Capitalismul (ideologia consumului și a obiectivizării 
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lumii) și Moda (căutarea la alţii pentru a defini ceea ce este „cool” 
și ceea ce nu este) sunt arhetipal „other-directed”. Religiile 
Abrahamice care depozitează Trecutul în mijlocul Prezentului 
sunt arhetipal „tradition-directed”. Acestea sunt ambele produse 
ale mentalității extraverse, deoarece doar extravertiţii permit 
să fie definiţi de ceilalți. Mentalitatea extraversă, atunci când 
este combinată cu o atitudine subiectivă, este rădăcina înclinației 
îngrozitoare a omului de a accepta să fie Sclav.

Indivizii contrari Sclaviei în toate formele ei, sunt invariabil 
Dominanţi – Introvertiţi.

Introvertiţii se definesc cu privire la Subiect mai degrabă 
decât la Obiect. Ei sunt preocupaţi de Idei, Sentimente, Gânduri, 
Fantezii, Speculații, Vise, Speranțe, Teorii, Imagini, Intuiții – toate 
activităţi ale minții îndreptate spre Interior. Un introvertit se poate 
uita timp de o oră la o frunză de pe un copac compunând poezie.

Introvertitul este preocupat de Detalii și Intensitate.
Extravertitul pe de altă parte poate fi comparat cu un 

televizor cu mai multe canale. Extravertitul vrea să aibă cât mai 
multe experiențe posibil. Vrea doar input senzorial constant.

Schopenhauer, care a avut o influență uriașă asupra lui 
Jung, a scris: „Oamenii (extravertiţi) au nevoie de activitate 
externă pentru că nu au activitate internă”.

Introvertiţii au o „excitare corticală” ridicată, ceea ce 
înseamnă că Mintea lor este mereu forfotind de activitate, deci nu 
au nevoie de stimuli externi.

Extravertiţii dimpotrivă, au o „excitare corticală” 
scăzută – nu este prea mult de făcut în interior – și au nevoie de 
mediul înconjurător pentru a le oferi stimulente.

Introvertiţii sunt concentraţi fundamental pe domeniul r 
= 0, în timp ce extravertiţii sunt preocupaţi de domeniul r > 0.

Extravertiţii guvernează lumea deoarece sunt mult mai 
preocupați de lucrurile lumești. Introvertiţii sunt preocupaţi de 
cele spirituale.
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Materialismul și Extraversiunea merg mână în mână.
Introvertiţii sunt în mod natural înclinaţi spre Idealism.
Dacă aceştia din urmă sunt şi Raţionali, avem de a face cu 

Idealiştii-Raţionalişti.
Tu, unde te încadrezi?
Dacă eşti prea Extravertit, exersează Introversiunea şi îţi 

vei Echilibra Psihicul.
Dacă eşti prea Introvertit, exersează Extraversiunea în 

acelaşi scop.
De regulă, Introverşii reuşesc această „operaţie alchemică” 

ce se numeşte HOMEOSTAZĂ.
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POVESTIRI ARHETIPALE

„Povestea lui Theseus și a Minotaurului este adesea 
luată ca o metaforă a interacțiunii Ego-ului și a Animei. Fecioara 
Ariadna (reprezentând Anima, Soul-Immage) îl conduce pe 
Theseus (reprezentând Ego-ul, Sinele Inferior) în Labirint 
(reprezentând NeConștientul). Theseus s-ar fi pierdut dacă nu ar 
fi avut de la Ariadna un fir de aur pe care să-l desfăşoare.

Theseus a ucis Minotaurul (reprezentând Umbra lui) în 
centrul Labirintului, apoi în siguranță a revenit la îmbrățișarea 
Animei sale. El a devenit mai Puternic şi mai Înțelept. El s-a ocupat 
de Umbra lui, și-a explorat NeConștientul și și-a îmbrățișat 
Anima. Și astfel, şi-a depășit Sinele Inferior şi a dobândit Sinea 
Superioară.

Vrăjitorul din Oz este o fantezie modernă care abundă cu 
arhetipuri, de unde provine şi a sa popularitate.

Star Wars a fost conceput ca o poveste arhetipală. Este 
interesant de observat că filmele originale erau mult mai populare 
decât cele care au urmat. Asta pentru că ultimele filme au fost 
obsedate de efectele vizuale și au încetat să spună o poveste 
arhetipală.

Figura Animus-ului unei femei poate fi percepută în 
personaje precum domnul Darcy („Mândrie şi Prejudecată de Jane 
Austen), dl Rochester (din „Jane Eyre” de la Charlotte Bronte) 
și Heathcliff (din „Wuthering Heights” de Emily Bronte) sau în 
„prințul frumos”, „cavalerul strălucitor”, „străinul înalt, întunecat” 
din poveste tragică Arthuriană despre Lady of Shalott, eroina 
care îi iubește pe Sir Lancelot, dar nu reușește să-l aibă, murind 
de „inimă rea”. Ea a fost distrusă de eșecul ei de a se alătura cu 
Animus-ul ei.

În povestea lui Samson și Delilah, Samson este castrat 
metaforic când îi permite lui Delilah să-i taie părul. Imaginea 
„vaginului dentat” – vaginul cu dinți – este un simbol puternic al 
fricii masculine de o Anima „masculinizată”.
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Multe cărți și filme precum Harry Potter, Lordul Inelelor 
și Matrix sunt pline de arhetipuri. Cele mai de succes povestiri 
sunt invariabil cele cu accent arhetipal.

Din nefericire, poveștile despre Moise, Isus Hristos și 
Mahomed au și ele o natură arhetipală și au înșelat și au întunecat 
miliarde de Minți umane.

Povestea arhetipală va conține întotdeauna un Erou, o 
Călătorie, o Comoară, Întunericul și Disperarea, un Inamic teribil, 
o Imagine Sufletească Înfricoșătoare. Vor fi trădători, prieteni 
falşi, dușmani, magie, superputeri, testări, împiedicări temporare, 
temporare victorii, consilieri înțelepți, consilieri răi. Eroul trebuie 
să-și negocieze drumul prin toate acestea. Ca să aibă succes, el 
trebuie să se transforme în Sinele Său Superior. Nu este momentul 
să vă activați propriul arhetip de erou? Nimeni nu spune că va fi 
ușor, dar satisfacţiile vor fi impresionante. Cultivă Arhetipurile 
Superioare, Pozitive şi vei Deveni asemenea lor!”

 https://youtu.be/SOIaWB-dvTI 

MECANISME ŞI CARACTERISTICI MENTALE

„1. Programul Sacru
Arhetipurile sunt la baza unui Program secvențial 

conceput pentru a ne conduce de la potențial maxim la actualizare 
maximă. Arhetipurile sunt teleologice (au un scop/rost). Scopul 
lor este să ne ajute. Ele ne pot conduce până la Dumnezeu dacă 
lăsăm Programul Sacru să fie executat corect. Dacă nu, ne 
rătăcim și trebuie să reluăm „Ciclul Infernal al Materiei”, până îl 
implementăm.

Dacă proiectăm o societate care lucrează mână în mână 
cu Arhetipurile, putem construi Raiul pe Pământ. Este ceea ce 
Iluminismul urmăreşte, deci şi Mişcarea Dacia.

Dimpotrivă, dacă menţinem o societate care folosește 
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puterea distructivă a arhetipurilor, ne vom procura imense daune. 
Acesta este exact situaţia de acum. Mai degrabă decât să lucrăm 
cu arhetipurile, lucrăm împotriva lor. Trăim într-o lume a Umbrei 
cu tot conținutul întunecat și toxic al acesteia.

Omenirea a reușit să facă aproape totul greșit. A ales mereu 
zei greșiţi, prooroci greșiți, eroi greșiţi, teorii greșite, lideri greșiți. 
De ce? Pentru că niciodată nu s-a înțeles şi refuză să-şi cunoască 
Sacralitatea. E prea susceptibilă la partea întunecată.

Dar toate daunele pot fi anulate. Omenirea poate fi 
reparată. Poate începe de la cap. Tot ce trebuie este să îngroape 
Trecutul. Toate căile vechi trebuie să piară. Mai presus de toate, 
vechii zei ai mainstream-ului, toate religiile majore trebuie să 
fie părăsite. Ele sunt Agenții Umbrei. Ele stau în calea Luminii. 
Ori avem curajul să ne eliberăm de aderența lor rece, moartă, ori 
vom petrece Eternitatea adorând zei falși doar pentru că strămoșii 
noștri au făcut-o.

Porneşte cu Programul Sacru!

2. Parabola „Farul Umanității”
Iată cum poate fi înţeles simbolic Psihicul Omenesc:
PERSONA este ca a gazdă primitoare de la ușa din față a 

unui Far, cu cel mai bun comportament în beneficiul oaspeților 
săi. Când oaspeții pleacă, Masca/Persona poate fi scoasă și 
EGO se poate plimba liniştit în salon. Mai târziu, EGO/SINELE 
INFERIOR urcă scara în spirală către Lumină, privind din când 
în când în camerele întunecate de la diferite etaje. Aceste camere 
sunt acolo unde UMBRA există, tăcută, secretă, de unde se uită și 
așteaptă, gata sa intervină în orice moment. Aceste camere umplu 
EGO-ul cu Anxietate.

Dar una din camerele superioare conține o femeie 
frumoasă, captivantă. EGO și-a descoperit ANIMA, sufletul său 
geamăn, dragostea sa adevărată, reprezentanta sexului opus care 
îl Completează.

În vârful farului, EGO-ul întâlnește SINELE său Superior 
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și simte o enormă Împlinire.
Dar există încă o posibilitate ulterioară: EGO, transformat 

acum în SINELE SUPERIOR, poate intra în LUMINA însăși și 
devine Imago Dei – imaginea lui Dumnezeu – răspândind Lumina 
Divină în întregul Cosmos.

Imaginați-vă toate acele Lumini care merg spre a forma o 
singură Rază Divină care luminează Eternitatea. Asta este ceea 
ce omenirea poate deveni.

3. Ego-Inflaţia
Când EGO se identifică cu SINELE în mod greşit, adică 

fără să treacă prin călătoria lungă și greoaie de a-şi descoperi 
Sinele Superior, se spune că suferă de „EGO-Inflație“. Asta 
înseamnă că își umflă imaginea de sine și sentimentul de valoare 
într-o asemenea măsură încât se consideră a fi Dumnezeu.

Membrii Vechii Ordini Mondiale (OWO) suferă de 
ego-inflație. Cultul Celebrităţii este, de asemenea, despre Ego-
Inflaţie. Acești oameni cred că sunt „Noii Dumnezei” care se 
plimbă printre noi și, din nefericire, noi le facem jocul.

Naziștii au suferit un episod colectiv de Ego-Inflație. Ei 
au pretins că sunt „rasa superioară”, cu cel mai pur sânge arian, 
făcând astfel să apară o lungă, teribilă și irațională Umbră. Tot 
ceea ce era slab, dezgustător, rușinos și impur în ei au proiectat în 
alții, și în special în aceia care păreau foarte străini arianismului 
– evreii.

Evreii au fost prezentați de propaganda nazistă ca ciumaţi 
infectând Germania cu toxine. Au fost prezentaţi ca o tumoare ce 
trebuia extirpată pentru a salva pacientul.

Bineînțeles, ironia supremă este că evreii, autoproclamaţi 
ca „popor ales”, aveau aceeaşi părere despre toate Neamurile. 
Evreii sunt cei care au comis genocid împotriva Canaaniților și 
le-au furat pământul, iar în prezent tratează palestinienii cam în 
modul în care naziștii au tratat evreii în ghetouri.

Ce oferi, aia primeşti.”
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4. Individuarea
Procesul de Individuare vizează dezvoltarea tuturor 

aspectelor din noi înșine pe care le-am neglijat.
Este vorba despre a deveni o persoană bine echilibrată. 

Este vorba despre perfecționarea noastră. Dacă suntem prea 
introvertiți, trebuie să explorăm extraversiunea și invers. Dacă 
suntem prea „Thinking”, trebuie să intrăm în contact cu partea 
noastră „Feeling”. Dacă suntem prea Intuitivi, dar nu acordăm 
prea multă atenție lumii din jurul nostru, trebuie să ne acordăm 
timp şi dezvoltând partea Senzitivă.

Cine nu ar vrea să exceleze în fiecare domeniu, să nu aibă 
deficiențe sau defecte?

Individuarea este despre descompunerea și analizarea 
fiecărei părți a psihicului nostru, despre înțelegerea fiecărei 
componente. Apoi le putem pune din nou pe toate într-o sinteză 
adevărată și armonioasă.

Individuarea este un proces de auto-dezvoltare, de 
auto-actualizare, de a lucra cel mai mult cu tine. Ne permite să 
integrăm pe deplin toate aspectele psihicului nostru și ne conferă 
un sentiment de integritate psihică și autonomie individuală 
adevărată. Dă naștere „omului interior”.

EGO trebuie mai întâi să integreze PERSONA, 
urmată de UMBRĂ, apoi de ANIMA/ANIMUS, apoi de 
PERSONALITĂŢILE MANA și, în final, de SINELE SUPERIOR. 
Trebuie să corecteze orice dezechilibru între extraversiune și 
introversiune, între gândire și sentiment, între senzație și intuiție. 
Când toate acestea sunt terminate, suntem Întregi.

Piatra Filozofală – Lapis – a fost un agent de transmutare 
legendar despre care s-a spus că permite transformarea metalelor 
de bază în aur. Alchimistul din secolul al XVI-lea, Gerhard Dorn, 
a spus: „Transformați-vă în Pietre Filozofale vii!”.

Asta este ceea ce Individuarea urmărește să realizeze.
Jung spunea: „cu cât omenirea a câştigat mai multă 
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cunoaștere științifică, cu atât și-a pierdut sufletul”. Omul 
occidental nu mai poate experimenta lucruri stranii. Suntem 
dezechilibrați din punct de vedere psihologic și din ce în ce mai 
Înstrăinați de Sinele adevărat. Trebuie să pornim într-un mare 
proiect de transformare care va împrăștia abisul dintre știință și 
religie. Iluminismul este singurul răspuns posibil. Iluminismul 
este viitorul rasei umane.

Procesul de individuare, călătoria spre totalitatea psihică, 
spre maximizarea auto-actualizării are cinci etape:

1) Analiza și înțelegerea propriei PERSONA. Este ceea ce 
vrei să fie? Ea reflectă adevăratele tale valori și îți poartă autentic 
EGO-ul în lume, sau este fals, înșelător, ipocrit, superficial, 
narcisist?

2) Confruntarea cu UMBRA ta. Trebuie să te confrunți 
cu lucrurile pe care le-ai blocat în cutia NeConștientului tău 
personal. De ce le-ai pus acolo? De ce vă temeți de ele? Nu ați 
reușit să descifraţi adevăratul lor înțeles? Trebuie să integrați aceste 
conținuturi în Conștiență, astfel încât să nu te mai bântuiască. 
Aceasta este cea mai dificilă fază de Individuare când trebuie 
să-ți activezi Eroul interior și să-ți ucizi Dragonii personali, să-ți 
faci față cu Demonii tăi interiori și să elimini fiecare Monstru din 
locurile întunecate ale Minții tale.

3) Întâlnirea cu ANIMA/ANIMUS – imaginea sufletului 
(Soul Immage). Acest lucru poate fi, de asemenea, o mare 
încercare personală.

Bărbații trebuie să se confrunte cu femeia lor interioară și 
femeile cu bărbatul lor interior.

Anima este un depozit al aspectelor feminine ale psihicului 
masculin, cum ar fi blândețea, răbdarea, acordul emoțional, 
simpatia, empatia, sensibilitatea, receptivitatea, răbdarea, iertarea, 
compasiunea, aprecierea naturii.

Animus este partea masculină a psihicului feminin care 
reflectă analiza, logica, raționalitatea, abstractizarea, independența, 
agresivitatea, competitivitatea, aventura, cucerirea, gloria, 
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confruntarea cu pericolul, voința de a controla, de a conduce, de a 
domina, voința la putere (Will of Power).

Toate relațiile voastre cu sexul opus sunt definite aici. O 
persoană întreagă trebuie să poată înțelege și aprecia calitățile 
sexului opus, care sunt esențiale pentru sănătatea și progresul 
colectiv al omului. Am trăit într-o lume dominată de bărbați prea 
mult timp, dar acum există semne că am putea să cedăm unei culturi 
feministe la fel de dezastruoase, care disprețuieşte masculinitatea. 
Toate rahaturile „macho” trebuie să piară, împreună cu școala de 
feminism „toți bărbații sunt violatori”.

4) Întâlnirea cu Personalitățile Mana – zeii și zeițele, 
ghizii noștri interiori care pot dărui superputeriile și înțelepciunea 
veacurilor. Aceasta este potențial faza cea mai înălțătoare a 
individuării, dar vine și cu multe pericole dacă ne lăsăm copleșiți.

5) Întâlnirea cu SINELE SUPERIOR. Aceasta este faza 
finală și cea mai inspirată și minunată a Individuării, în care devii 
tot ce ai în tine să fii. Nu există comenzi rapide, nu există opțiuni 
ușoare, nu există reparații rapide. Oamenii trebuie să înţeleagă 
imposibilitatea ideii de „fast-food” pentru Suflet. Nu există nici un 
McDonalds spiritual care să poată da răspunsuri la viața ta într-un 
minut. Trebuie să câștigi Iluminarea. Trebuie să muncești din greu 
pentru asta. Trebuie să-ţi depășești temerile cele mai profunde. 
Cultura noastră modernă de a oferi totul pe o farfurie este cea 
mai gravă pregătire posibilă pentru realizarea auto-actualizării. 
Este opusul formulei corecte. Era modernă este cea mai redusă-
spiritual din istoria omenirii.

Individuarea se referă la desprinderea de masa amorfă, 
de turmă, devenind un individ unic. Câți oameni sunt adevărați 
Indivizi? Cei mai mulți oameni urmează pur și simplu turma. 
Aceasta este calea celei mai mici rezistențe, traseul ușor, târâtul 
prin viață.

Astfel de oameni nu au trăit niciodată cu adevărat. Niciun 
musulman, de exemplu, nu a fost vreodată o ființă umană autentică 
pentru că ei au un sistem de Credințe care exclude Libertatea 
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şi promovează Supunerea în Masă. Ei sunt 100% Tradition 
Connected.

Islam este un sistem de distrugere a Individualității. Toate 
femeile poartă hijab-uri. Toți bărbații au barbă. Toată lumea se 
roagă de cinci ori pe zi. Toată lumea merge vineri la rugăciuni 
comune. Toată lumea memorează Coranul. Toată lumea visează 
să meargă în pelerinaj la Hajj. Toți musulmanii vorbesc despre 
„frații și surorile” lor, referindu-se exclusiv la musulmani, ceilalţi 
fiind „necredincioşi” de dată ce nu-l venerează pe Alah. Toți 
musulmanii visează la o națiune islamică unită care să cuprindă 
toți musulmanii lumii și visează ca întreaga lume să se convertească 
la Islam, iar Legea Sharia să devină legea universală.

Ei sunt anti-democrație, anti-meritocrație, anti-sex, anti-
drog, anti-blasfemie ş.a.m.d. Nimeni nu are voie să creeze imagini 
cu Mohammed sau Allah. Toată lumea trebuie să mănânce carne 
halal.

O listă nesfârșită de cerințe menite să facă pe toți roboții 
islamici incapabili de gândire liberă, independentă.

Musulmanii au nevoie disperată de procesul de 
Individuare şi Diferenţiere. Psihic, religia lor o face imposibilă.

5. Individuarea şi Diferenţierea
Pentru a favoriza Individuarea, trebuie mai întâi să 

Dezasamblăm, să Diferenţiem toate componentele Psihicului 
Uman unu câte unu. Atunci când reasamblăm, vom avea o 
cunoaștere și o înțelegere mai profundă și vom putea produce 
imense rezultate în plan Psihic. Lucrurile pe care le-am fi trecut 
cu vederea, pentru că nu le-am văzut sau nu le-am înțeles în mod 
corespunzător, pot acum să fie încorporate inteligent.

Un Psihic Nediferențiat este întotdeauna inferior 
celui Diferențiat. Pentru a extinde Conștiența, trebuie înțeles 
NeConștientul.

În vremurile anticilor se considerau patru elemente: 
pământ, apă, foc și aer.
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În zilele noastre, am identificat multitudinea de elemente 
ale Tabelului Periodic. Înseamnă că am Diferențiat în mod 
corespunzător elementele, iar acum avem la dispoziție întreaga 
chimie avansată. Noi putem realiza lucruri de negândit faţă de 
oamenii antichităţii. Diferențierea ne-a oferit cu mult mai multă 
Putere. Trebuie să aplicăm Diferenţierea şi propriului nostru 
Psihic.

Diferențierea implică:
a) diferențierea de ceilalți;
b) diferențierea componentelor propriei Persona: relația ta 

cu extraversiunea și introversiunea și cu cele patru funcții ale lui: 
gândire, sentiment, intuiție și senzație;

c) diferențierea conținutului personal al NeConștienţei de 
cel al Conștienței tale;

d) diferențierea conținutului NeConștientului personal;
e) diferențierea conținutului NeConștientului tău personal 

de NeConștientul Colectiv;
f) diferențierea conținutului NeConștientului Colectiv.
Odată cu Diferențierea, trebuie să înțelegem Integrarea 

– cum să punem cel mai bine diferitele componente din nou 
împreună.

Individuarea este un proces nesfârșit de Diferențiere, 
Integrare, Analiză și Sinteză, repetându-se dialectic pe planuri 
mai mari și mai înalte, cu rezultatul extinderii propriei Conștiențe.

Procesul se poate termina numai când devenim Dumnezeu.

6. Psihicul pe larg
Nu doar indivizii au Psihic, ci şi Religiile, Corporațiile, 

Instituțiile și Guvernele, Națiunile și Intreprinderile și toate au 
nevoie de examinarea Psihicului lor.

Toate au Persona, Ego, Umbra, Anima/Animus, 
Personalități Mana și un Sine, și aproape toate sunt azi bolnave 
psihic.

7. Funcţia Transcendentă



                       MIȘCAREA DACIA  -  ADEVĂRUL DESPRE ILLUMINATI 218

„Jung a sugerat că Psihicul acționează Dialectic și 
face uz de un proces arhetipal numit Funcția Transcendentă 
care poate rezolva conflictele mintale. O anumită idee există 
în Conștiența (teza), contrabalansată de o idee ridicată de 
NeConștienţă (antiteza) și a cărui semnificație este adesea 
neînţeleasă de Conştienţă, deoarece NeConştienţa „vorbeşte” 
Conştienţei prin Simboluri. Pe scurt, Conştienţa „vorbeşte” 
engleza, româna ş.a.m.d. în vreme ce NeConştienţa Individuală, 
integrată cu NeConştienţa Colectivă „vorbeşte” prin Simboluri 
valabile în orice limbă. Trebuie subliniat că „limba universală” 
a NeConştienţei Colective este… Matematica ce este aceeaşi „în 
toate limbile”, dar Accesibilă Absolut numai la Punctul Omega. 
În acest context, „Visele Dormind”, fiind în tărâmul NeConştienţei, 
sunt de fapt Mesaje Simbolice conţinând sfaturi, avertismente, 
intruziuni ș.a.m.d. din NeConştient către Conştient.

Deci, dacă Mintea Conștientă este încurcată cum poate 
fi făcut vreun progres? Jung a propus Funcția Transcendentă ca 
operaţie de Sinteză Dialectică a tensiunii create de teză și antiteză.

Mintea încearcă diverse chei, ca să spunem așa, și în cele 
din urmă găsește pe cea care deschide ușa unei Înțelegeri mai 
înalte. În cele din urmă Mintea înţelege misteriosul mesaj transmis 
de NeConștienţă și îl integrează în Conştienţă.

Când Conștiența continuă să facă acest lucru tot mai mult cu 
NeConştienta, integrează din ce în ce mai mult din NeConștient și 
continuă să se Extindă. Scopul final este de a integra NeConştientul 
în Conștient și de a înțelege totul – întregul Cosmos.

Funcția Transcendentă ne poate reconecta „cu zeii”. Ne 
poate restabili contactul sănătos cu Arhetipurile NeConștientului 
Colectiv. Ea poate vindeca Anxietatea care afectează Ego-
Conştienţa, calmează Traume dificile și ne readuce pe calea cea 
bună.

Ego-ul nostru este preocupat de Mortalitate.
Sinele Superior, fiind nemuritor, îndepărtează această 

neliniște existențială.
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Oricine a făcut o legătură puternică cu Sinele Superior nu 
mai are nicio îndoială în privința existenței Vieţii De Apoi.

8. Proiecţia
Prin mecanismul de Proiecție, putem lua un factor din 

noi înșine pe care-l urâm și să-l proiectăm în alții. Proiecția este 
mecanismul de apărare al Ego-ului ce ne permite să dăm vina pe 
alții pentru propriile noastre greșeli, să vedem în alţii defectele pe 
care refuzăm să le vedem în noi înșine. Este transferul problemelor 
psihice interne în exterior. Este mecanismul țapului ispășitor. 
Credem că dacă ne aruncăm „păcatele” pe altul, rezolvăm propriile 
noastre probleme.

Dacă nu înfruntăm Umbra noastră, vom proiecta invariabil 
multe din conținutul său în afara noastră, în încercarea de a nega 
că sunt problema noastră. Cu cât încercăm mai mult să îngropăm 
conţinutul Umbrei noastre, cu atât mai mare și mai periculoasă 
devine.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă rasa umană 
este Umbra. Cei mai periculoși oameni de pe Pământ sunt cei care 
neagă că au o Umbră. Evreii, creștinii și musulmanii sunt Umbra 
Supremă deoarece religiile lor privesc Umbra ca o lucrare a 
diavolului şi, prin urmare, toți Avraamicii refuză să accepte că 
au vreo Umbră, deoarece astfel ar fi păcătoși, răi și destinați 
pentru iad.

Avraamiștii sunt consumați de Umbra lor. Musulmanii, 
în mod special, au devenit nebuni. Ei vor să omoare romancieri, 
caricaturiști, femei uşoare, adulteri, homosexuali, atei, apostați, 
necredincioși, pe toți cei care nu sunt „buni” musulmani. Bărbații 
musulmani sunt obsedaţi de sex şi de aceea femeile musulmane 
trebuie să poarte hijab, niqab și burqas pentru a le atenua năbădăile 
hormonale şi teama de sex. Dacă bărbații musulmani ar avea o 
atitudine sănătoasă față de sex, femeile musulmane ar putea să 
poarte orice le-ar place.

Musulmanii detestă occidentalii decadenți cu libertatea lor 
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sexuală, drogurile, alcoolul și muzica lor.
De ce? Pentru că musulmanii doresc și ei acele lucruri, dar 

religia lor le-o interzice, așa că își îngroapă dorințele în Umbra 
lor, apoi le proiectează în occidentali ca pe lucruri repulsive. În 
realitate, fundamentaliştii islamici sunt OBSEDAŢI SEXUAL; 
numai faptul că în Rai i-ar aştepta pe „martiri” 72 (144:2 !?) de 
virgine ca să le satisfacă Poftele Sexuale reprimate de propria 
religie, e suficient pentru a demonstra acest ADEVĂR!

Islamul nu trebuie tratat ca o religie, ci ca o condiție 
psihiatrică.

Se poate spune că trăim în Lumea Proiecției, unde se 
proiectează toată murdăria din interiorul nostru în alții, cu care 
intrăm apoi în conflict. Ne imaginăm că ne confruntăm cu un 
inamic extern, când de fapt, dușmanul adevărat este în noi înșine.

Toate religiile majore, în special cele monoteiste, reprezintă 
bazele pentru nevroze și psihoze, pentru că ele continuă să lupte 
împotriva instinctelor umane naturale.

De fapt, aceste vechi religii sunt sisteme perfecte de 
psihologie – de PSIHOLOGIE NEGATIVĂ.

Autorii lor au fost geniali în manipularea oricărei slăbiciuni 
umane, a fricii, a anxietății, a fragilității, a speranței. Astfel, ei au 
exercitat un control total asupra lor. Lumea a devenit o închisoare, 
o cameră de tortură. Gnosticii care au etichetat-o ca Iad au perfectă 
dreptate.

Schopenhauer spunea: „Căci lumea este Iadul și oamenii 
sunt pe de o parte, sufletele chinuite și pe de altă parte, diavolii”.

Trebuie să înlocuim preoții, papii, pastorii, reverenzii, 
imamii, rabinii și călugării cu psihologi și filosofi. Trebuie să 
înlocuim cărțile „sfinte” cu texte psihologice, rugăciunile cu 
terapiile.

 Religiile vechi sunt moarte. Psihologia este calea de 
urmat.

Lumea nu este o problemă religioasă, ci una psihologică.
Vechea Ordine Mondială (OWO) este Monstrul 
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NeConştientul nostru fondat pe ignoranță și frică. Dar acum 
avem Cunoșterea pentru a ucide dragonul, fiara. Putem să 
activăm de acum Programul nostru de Erou.

 

MERITOCRAŢIA 
nu este doar un sistem 
politic sau economic. Este 
vorba despre bunăstarea 
psihologică pentru toată 
lumea. Privilegiul este rău. 
El literalmente distruge 
vieți și potențialuri. 
Meritocrația este 
antidotul.”

MODELUL PLANETAR AL PSIHICULUI DUPĂ 
JUNG

 „Câteva noţiuni de bază pentru descifrarea Psihicului 
sunt prezentate în special sub formă de traduceri libere din 
bibliografie, pentru a nu altera înţelesul. Se observă „neologisme”/
„licenţe” precum Conştienţă şi NeConştienţă, deoarece Conştiinţa 
şi Subconştiinţa ni se par a avea alt Conţinut în română pentru 
Forma expusă în engleză. De exemplu, Subconştientul (ar proveni 
din UnderConscious) ar trebui scris după mine SupraConştientul, 
deoarece acesta determină Conştienţa/Conştiinţa, ci nu invers. 
Conştiinţa de asemenea poate avea un caracter peiorativ când i 
se pune prefixul „In”. Oricum, e o părere personală, iar cititorul e 
rugat „să citească precum vrea”, important fiind „mesajul”)
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- NECONŞTIENŢA COLECTIVĂ (COLLECTIVE 
UNCONSCIOUSNESS)

„NeConștientul Colectiv este depozitul pentru 
experiențele comune anterioare și înțelepciunea dobândită a rasei 
umane. NeConștientul Colectiv stochează și transmite moștenirea 
psihologică comună a omenirii. Formele Universale/Arhetipurile 
sunt cele care hrănesc Psihicurile Individuale ale tuturor ființelor 
umane și care la rândul lor, alimentează Formele Universale 
cu toate Experiențele lor, adică Arhetipurile nu sunt statice și 
imuabile; ele Evoluează și au făcut-o încă de la începuturile rasei 
umane. Arhetipurile sunt principiile organizatoare ale psihicului; 
elementele structurale primordiale, echivalentele mentale ale 
genelor.

 La fel cum neoplatonistul Plotinus a spus că toate 
Sufletele Umane au o parte Superioară și una Inferioară, partea 
inferioară fiind Individuală și partea colectivă fiind Superioară, așa 
şi Jung a argumentat că Psihicul tuturor oamenilor este împărțit 
în două, o parte fiind Individuală, iar cealaltă Colectivă.

Când vom întâlni un Arhetip în viața noastră de zi cu 
zi, acesta va părea că are o natură mitologică, de aceea este 
supraevaluat, considerat chiar supraomenesc. Fanii care întâlnesc 
celebrități în carne şi oase prezintă acest tip de reacție. Isteria în 
masă la vederea lui Elvis Presley și Beatles este un exemplu de 
recunoaștere colectivă a unui Fenomen Arhetipal.”

Nimic de adăugat…

- EGO

Ego este centrul Conștienței noastre și mediatorul dintre 
Conștiență și NeConștienţă.

Aceasta ne dă sensul Identității și al Imaginii noastre de 
Sine. Aceasta este ceea ce noi credem că suntem noi în activitățile 
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noastre de zi cu zi, dar este de fapt Sinele nostru Inferior, departe 
de adevăratul nostru potențial și de cine suntem cu adevărat. Cu 
toate acestea, este o iluzie necesară care ne permite să funcționăm 
în lume. Este punctul de plecare potrivit pentru noi, dar este sarcina 
noastră să mergem dincolo de ea și să călătorim spre Sinele nostru 
Superior. Din păcate, majoritatea dintre noi nu reușesc să facă 
acest lucru. Ne identificăm cu Ego-ul nostru și trăim viețile noastre 
ca și cum nu ar exista nimic dincolo de el. Cu toate acestea, totul 
este dincolo de el: întregul Cosmos și Mintea Universului pe care 
o putem exprima în termeni religioşi cu Mintea lui Dumnezeu.

- PERSONA

Persona („Mască” în latină) este ceea „ce arătăm 
celorlalţi pentru a ne face acceptaţi” şi are o legătură strânsă cu 
Extraversiunea, cu personalitatea de tip „Other-Directed”.

În general toate Figurile Publice sunt Persona-Type, 
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dar la fel sunt şi Intreprinderile, Partidele, Instituţiile, Bisericile, 
Statele.

Toate acestea prezintă publicului o Persona/Mască 
Ipocrită care de cele mai multe ori dă naştere la o Umbră/Shadow 
consistentă ce poate induce grave Dezechilibre ale Personalităţii, 
sau chiar la grave Afecţiuni Psihopatice.

Aşa se întâmplă, de exemplu, cu Biserica Catolică (dar 
nu numai), unde celibatul preoţilor impus de Persona „oficială”, 
dogmatică, duce de multe ori la pedofilie şi alte „păcate carnale” 
alimentate de o Umbră puternică şi cu atât mai periculoasă.

Statele Capitaliste „Civilizate” oferă o proprie Mască/
Persona de Libertate, Democraţie, Egalitate ş.a.m.d., dar în Umbră 
găsim Militarismul, Dictatura Economiei de Piaţă, Inechitatea 
Socială ş.a.m.d.

Trăim într-o Societate Persona. Toată lumea se preface. Să 
considerăm Facebook-ul. Sute de milioane de utilizatorii petrec ore 
întregi cultivând Persona, Masca lor Publică, construind Imaginea 
lor Socială pentru consumul altora. Unde este adevărata persoană 
cu sentimente reale și păreri controversate, cu îndoieli, temeri și 
anxietăți, cu maxime și minime emoționale? Toate sunt reprimate. 
Totul este îngropat. Facebook este despre Managementul Mărcii 
Personale (personal brand) și este la fel de dezagreabil ca și 
mai costisitorul efort al Corporaţiilor Multinaţionale. Este vorba 
de același joc cinic. Facebook ar trebui să fie numită „carte cu 
două fețe”, deoarece adevărata față este întotdeauna ascunsă de 
propaganda proprie. Trebuie creat un nou Facebook, numit Sinele 
Adevărat unde nimeni nu trebuie să poarte nici o Mască și să nu 
pretindă că este ceva ce nu este.

„Islamul trâmbițează Credinţa în Pace și într-un Dumnezeu 
milostiv, iertător și plin de compasiune, în timp ce răspândește 
legiuni de maniaci criminali. Islamul arată mai mult ca Gura 
Iadului decât ca Portal spre Rai.

Evreii au Masca/Persona lor de victimă în timp ce persecută 
palestinienii și se străduiesc să cumpere lumea cu aurul lor.
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Imensele Corporaţii prezintă personaje strălucitoare 
prin intermediul campaniilor lor de Publicitate, susținând că 
promovează Caritatea și Ambientalismul, chiar dacă exploatează 
Sclavi, chiar şi minori, în Asia de Sud-Est.

Oriunde te uiți, vezi Măști de Ipocrizie groaznică, personaje 
care sunt complet false și ridicole.

Cei care se identifică prea mult cu Masca/Persona lor nu 
devin altceva decât actori într-un rol pe care l-au asumat şi care nu 
se pot opri din joc. Sinele lor real a dispărut.

Oamenii care caută să devină „perfecți” în ochii celorlalți 
– să aibă casa, slujba, partenerul, familia și aspectul Ideale – 
suferă de multe ori „defecțiuni nervoase”. Multe dintre episoadele 
șocante, când bărbați aparent iubitori își ucid soțiile și copii, au 
explicaţia în „căderea Măştii Idilice” şi afirmarea Umbrei.

Mulți oameni bogați descoperă la un moment dat că viața 
lor este superficială și lipsită de sens. Succesul pe care l-au urmărit 
atât de asiduu, brusc pare gol și lipsit de valoare. Când oamenii se 
încadrează în limite prea înguste, adesea suferă nevroze.

Nu este timpul să deveniți REALI? Persona/Masca a 
devenit un Monstru. Practic s-a transformat în opusul său.”

- UMBRA/SHADOW

Umbra/Shadow este arhetipul NeConștientului 
Individual. Înmagazinează tot ceea ce este respins de Ego și 
Persona. Este întotdeauna de același sex ca Persona, adică 
Persona/Masca unui bărbat va fi însoţită de o Umbră masculină 
și Persona/Masca unei femei de o Umbră de sex feminin. Umbra 
este imaginea lui Dorian Gray ținută închisă în cel mai profund 
seif. Totuși, cu cât este mai mult ascunsă, cu atât îi crește puterea.

Umbra este partea noastră întunecată – necivilizată, 
animală, primitivă, brută, neadaptată.

O persoană sănătoasă trebuie să se străduiască să-şi 
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integreze Jekyll și Hyde pentru a obține un bun Echilibru al 
Psihicului.

Umbra poate fi, de asemenea, un depozit al Creativității 
Reprimate. Băiatul care vrea să fie dansator de balet sau violonist, 
dar nu poate pentru că prietenii și familia lui consideră asta 
inacceptabil, își va îngropa partea artistică în Umbra sa.

Umbra este forța întunecată din natură care, dacă 
este exploatată și sublimată, poate da naștere la o Creativitate 
incredibilă, iar dacă o lăsăm liberă, poate elibera o Distrugere 
teribilă, poate provoca Nevroze, Psihoze, sau chiar acţiuni 
criminale.

Nevroza se instalează atunci când un Ego este atacat de 
elemente NeConștiente și nu se poate ocupa de ele corect, dar 
totuși rămâne intact. În Psihoză, un Ego vulnerabil este copleșit 
de conținutul NeConștientului, atât Individual cât și Colectiv, și 
se dezintegrează complet. Victima Psihozei nu mai este o ființă 
umană Conștientă. Ego-ul său s-a destrămat. El și-a pierdut 
capacitatea de a fi Conștient și acum sălăşluieşte doar în lumea 
crepusculară a NeConștientului.

- ANIMA/ANIMUS

Anima/Animus provine din latină şi înseamnă Suflet.
În timp ce Umbra este de același sex cu Persona, dar are 

caracteristicile psihologice opuse, Anima (pentru bărbați) sau 
Animus (pentru femei) are atât aspectele psihologice opuse, cât 
și sexul opus. Anima/Animus este, de asemenea, cunoscut sub 
numele de Soul-Image. Reprezentarea noastră internă a „sufletului 
geamăn” perfect. Aceasta ghidează relațiile noastre cu sexul opus 
și mai presus de toate, determină cum și de cine ne „îndrăgostim”.

Primul nostru contact cu Anima/Animus este prin părintele 
nostru de sex opus. Această relație are în mod invariabil o influență 
imensă asupra dezvoltării ulterioare a Soul-Image. Este posibil 
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să încorporăm multe dintre calitățile părintelui sau dimpotrivă, să 
respingem calitățile pe care le manifestă.

Soul-Images sunt proiectate în interesele noastre apropos 
de dragoste – de aceea iubiţii/tele noștri/astre par a avea o calitate 
deosebită pe care nimeni nu o posedă.

Pentru bărbați, Anima reprezintă Eros (dragoste/sex). 
Poate fi reprezentată de o fecioară, o curvă, o seducătoare, o sirenă, 
o muză – cineva care ne electrizează.

Pentru femei, Animus reprezintă Logos (Raţiunea) și 
reflectă căutarea femeii pentru Înţelegere și Cunoaștere. Când este 
fată, Animus este de regulă tatăl ei. Înaintând în vârstă, devine 
figura ideală a unui Erou. Mai târziu, poate fi o figură respectabilă, 
cum ar fi un filosof, om de ştiinţă, doctor sau un preot.

 Dacă cineva are o Raţional-Persona (thinking type), Soul-
Image este Sentiment-Orientat (feeling type) și invers. Dacă e 
Intuitiv, va avea un Senzitiv Soul-Image și invers.

Anima este partea feminină a bărbatului, femeia sa 
interioară. Prin intermediul ei înțelege sexul feminin. Pentru o 
femeie, Animus este aspectul masculin, bărbatul ei interior.

 Dacă se întâmplă ceva în neregulă cu dezvoltarea 
arhetipală a Anima/Animus, un individ se poate identifica cu 



                       MIȘCAREA DACIA  -  ADEVĂRUL DESPRE ILLUMINATI 228

Soul-Image și astfel, poate dobândi caracteristici ale sexului opus. 
Jung a considerat acest lucru ca fiind la baza homosexualității și 
transvestismului. Dacă un bărbat se identifică cu Anima, el devine 
efeminat și Persona și Anima lui se răstoarnă și se îndrăgostește de 
bărbați.

În alte cazuri, Anima (feminin) și Umbra (masculin) 
(sau Animus-masculin și Umbra-feminin în cazul femeilor), se 
amestecă. Acest lucru poate face ca Soul-Image să se conecteze la 
sexul greșit sau la impulsurile Umbrei întunecate și periculoase. 
Aceasta conduce la fenomene precum homosexualitatea non-
efeminată, bisexualitatea, bondage, sadomasochismul, dominația 
și supunerea, precum și toate tipurile de „perversiune” sexuală. În 
alte cazuri, Anima/Animus se poate asocia cu anumite Obiecte, 
ceea ce duce la Fetișism.

- MANA

„Mana” este un cuvânt polinezian care înseamnă „o forță 
vie, supranaturală, divină”, care poate alege să dăruiască noroc, 
puteri magice și mare înțelepciune asupra oamenilor. În ceea 
ce privește psihologia jungiană, ea se referă la puteri superioare 
ascunse în profunzimile psihicului pe care le putem accesa și 
elibera. Intuiţia şi Inspirația provin de acolo, precum și Spiritele 
și Îngerii Păzitori care pot apărea oamenilor în timp de criză 
pentru a-i salva.

„Istoricul religiilor și scriitorul Mircea Eliade clarifică 
faptul că MANA (sau echivalentul său în alte culturi primitive, 
atât antice cât și contemporane) se găsește în aceeași prezență 
fizică a lucrurilor. Fiind o ființă animată (vizibilă sau invizibilă) 
sau inanimată, există pentru omul arhaic o forță de viață latentă; 
evocarea forței latente a lucrurilor de către preot este însăși esența 
practicilor șamanice proprii religiilor arhaice”
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Wikipedia (Ita)

Aceasta este puterea divinităților Mana care, deși ne pot 
conferi puteri divine, ele pot la fel de bine să ne conducă şi spre 
nebunie și să ne distrugă, la fel ca și practica kundalini („Puterea 
Şarpelui”) ce poate duce la Iluminare sau Nebunie.

Personalitățile sau divinitățile Mana pot părea cu totul 
copleșitoare pentru Ego, în special pentru un Ego vulnerabil. Ele 
au caracterul unei forțe externe, superioare. Astfel de divinități 
pot induce Schizofrenie. Persoanele care devin posedate de ele 
sunt consumate de Megalomanie. Cineva ca Hitler – un orator 
fermecător capabil să utilizeze Energia Umbrei și să captiveze 
o mare națiune – a fost un om posedat, o Personalitate Mana. 
Cu toate acestea, dacă divinitățile Mana sunt integrate corect în 
Conştienţă, te pot face un Super-Om.

„De ce monarhii sunt încă populari? De ce țările din 
secolul 21 au încă familii „regale”? Este pentru că oamenii reduşi 
mintal proiectează divinități Mana în acești regi și regine, prinți și 
prințese. Oricine admiră regalitatea este un nebun. În mod similar, 
„profeții” sunt proiecții Mana. Din nou, numai minoraţii mental 
sunt posedaţi de ei. Lecția este că toate cele mai mari comori pe 
care le oferă NeConștientul vin cu avertismente. Acestea vă pot 
afecta serios sănătatea. Toate aceste abilități superioare la care 
avem potenţial acces trebuie tratate cu mare grijă și integrate 
cu Conștiența noastră cu prudență, abilitate și control suprem… 
puţini sunt capabili de aşa ceva.”

Iată un exemplu de Arhetipuri din MATRIX:
Neo trebuie să renunțe nu numai la falsul Persona, dar și 

la o întreagă lume falsă. Agentul Smith este Umbra lui, Trinity 
este Anima lui, în timp ce Morpheus, Oracolul și Arhitectul sunt 
înţelepţii săi consilieri Mana.
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- SINELE / SELF

 Sinele/Self este arhetipul Unității, Totalității și Integrității.
 Jung susţinea că „din acest Arhetip a venit ideea 

Dumnezeului monoteist.”
 Puterea mai mare decât Ego, la care avem cu toții acces, 

este Sinele.
 Scriitorii mari, artiștii, oamenii de știință și gânditorii, 

apelează la această sursă: Sinele Superior.
 Psihicul este totalitatea Conștienței și a NeConștienţei, iar 

Sinele se află în centrul său.
 Acesta este Sinele nostru Superior în comparație cu Sinele 

Inferior reprezentat de Ego. Este Sinele nostru adevărat ce este 
legat la Inima Vie a Cosmosului.

Jung spunea despre Self că, „ nu este numai Centrul, ci și 
întreaga Circumferință care îmbrățișează atât Conștientul, cât și 
NeConștientul; este Centrul acestei totalități, la fel cum Ego este 
centrul Conştientului“.

Self/Sinele este definit perfect de Monada Leibniziană.  

 
Pentru „a închide Cercul”, avem „Generatorul de Monade”: 

Formula lui Euler, „The God Formula”.
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În termeni religioși, l-am numi pe Lucifer drept Persona 
Morală, pe Satana ca Umbra Malefică, pe Sofia ca Anima 
Înțeleaptă, Logos-ul ca Animus Raţional, și Abraxas ca Sine 
Superior, Entelehia Cosmică.

 Sarcina noastră, ca Ego individual, este de a integra toate 
aceste componente. Dacă reușim, atunci ajungem la același nivel 
ca Abraxas. Devenim literalmente GOD.

 În povestea lui Goethe despre Faust, chipul public al 
lui Faust este Persona (la care el renunță atunci când își vinde 
sufletul Diavolului), Mephistopheles este Umbra lui, Elena din 
Troia este Anima, iar Dumnezeu este Sinele Său Superior.

Sinele/Self este „întreaga persoană”.
Ego este capabil să integreze conținutul NeConștientului 

Individual, dar nu poate face același lucru cu NeConștientul 
Colectiv.

Sinele, la ultimul nivel, poate realiza acest lucru.

„Viața mea este o poveste despre auto-realizarea 
NeConștientului”.

Jung

DESPRE ARHETIPURI, CONŞTIENŢĂ ŞI 
NECONŞTIENŢĂ

La Naştere, copilul este „ghidat” exclusiv de NeConştienţa 
Colectivă, adică de Arhetipuri ale întregii omeniri: mănâncă, 
ţipă, face pipi şi pupu, doarme, mişcă membrele ş.a.m.d.

El nu are deloc CONŞTIENŢĂ, ceea ce explică şi „lipsa 
amintirilor” din primii ani de viaţă.

Cu timpul, copilul începe să CONŞTIENTIZEZE în urma 
interacţiunii cu ceilalţi: să vorbească, să fie „şmecher”, să imite 
comportamentul celor din jur ş.a.m.d. ieşind din „strânsoarea” 
NeConştienţei Colective, formându-şi treptat şi continuu 
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CONŞTIENŢA INDIVIDUALĂ.
„Ideile lui Jung sunt radicale. El spune că departe de a 

fi lăsaţi „în voia soartei” într-o lume înfricoșătoare și străină, ni 
se oferă un program complet de Arhetipuri care ne vor ajuta să 
ne Actualizăm întregul Potențial. Fiecare aspect al vieții noastre 
este deja anticipat de Arhetipuri: relația mamă-copil, relația tată-
copil, situația copilului unic, frate-soră, soră-soră, prieten-copil, 
copil-străin, copil-profesor etc. Toate acestea sunt guvernate de 
un arhetip anume. Adolescența, îndrăgostirea, căsătoria, rudenia, 
căutarea Sinelui Superior, bătrânețea, pregătirea pentru moarte, 
pregătirea pentru viața de apoi: fiecare dintre acestea sunt 
condiționate Arhetipal.

Tot ce trebuie ca să devenim Dumnezeu, este deja programat 
în noi. La fel cum o ghindă este programată să devină un stejar, 
şi noi suntem programați să ajungem la maxima Actualizare 
ca divinități. Singurul lucru care poate merge prost este dacă 
programul nostru încorporat este subminat, iar apoi lucrurile încep 
rapid să iasă de pe făgaş, lasându-ne uimiţi, speriaţi, anxioşi, și 
înstrăinaţi de sinele nostru adevărat. Bine ați venit pe Planeta 
Pământ!”

Ca exemplu de „ieşire de pe făgaş”, avem 
ÎNDOCTRINAREA RELIGIOASĂ: familia decide pentru 
copil ce Religie să adopte într-o perioadă în care acestuia îi 
lipsesc CUNOŞTINŢELE şi DISCERNĂMÂNTUL pentru aşa 
alegere, ce-i va condiţiona şi îngrădi întreaga existenţă. Acesta 
este un exemplu de cum CONŞTIENŢA dobândită de copil 
devine o FRÂNĂ, un BARAJ în calea Actualizării „Arhetipurilor 
Sănătoase” din NeConştienţa Colectivă… iată un exemplu de 
CONŞTIENŢĂ ALTERATĂ, „de joasă frecvenţă” (N.B.: Mintea 
există în Universul Adimensional/Domeniul Frecvenţelor).

 Toate interferențele religioase în viața copiilor sunt o 
urâciune și un abuz. Religia ar trebui să aștepte până când copilul 
a crescut și poate să se gândească singur. Toate formele de spălare 
a creierelor copiilor ar trebui să fie ilegale. Copiii trebuie tratați ca 
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şi copii, nu ca miniaturi de rabini, preoți sau imami. Ei ar trebui să 
fie protejați de tot ceea ce îi jefuiește din copilărie.

De ce ar trebui un copil să se roage de cinci ori pe zi și să 
memoreze Tora sau Coranul?

Dacă Programul Naturii pentru creșterea copiilor este 
distrus, este garantată o viață întreagă de necazuri. În cazul în 
care Arhetipurile pentru dezvoltarea copilăriei sunt sabotate, 
toate cele viitoare sunt afectate. Fiecare aspect al vieţii noastre 
este subminat. Pierdem contactul cu Natura și de fapt, trecem în 
opoziție cu Natura. Gândește-te la tânărul care dorește să aibă 
cât mai mult sex, dar este forțat de părinții puritani să renunțe 
la toate impulsurile sale sexuale. Rezultatul? – în zece ani vei 
avea un pervertit sau un sinucigaş fundamentalist pe mâinile tale. 
Creăm monștrii atacând continuu Natura. În loc să permitem 
Arhetipurilor Sănătoase să ne călăuzească, ajungem să favorizăm 
Arhetipuri Nesănătoase care ne fac daune maxime. Noi producem 
iadul pentru noi înșine.”

Ce sunt Arhetipurile şi care e legătura cu Instinctele? Iată 
un exemplu:

Mama și copilul știu exact ce se așteaptă de la ei. Fiecare 
în parte se conformează de regulă unor Arhetipuri specifice 
(mentale). Din punct de vedere biologic (material), spunem că 
Instinctele lor au fost activate. Arhetipurile sunt Reprezentarea 
Mentală/Psihică a Instinctelor, adică Instinctele și Arhetipurile 
merg întotdeauna împreună (ca şi Mintea şi Corpul). Când cineva 
îţi spune: „Urmează-ţi Instinctul”, te sfătuieşte să te laşi ghidat 
de Natură, adică de Arhetipuri. Acesta este în mod normal un sfat 
foarte bun. Desigur, sfatul religios este de obicei exact pe dos.

„Pe măsură ce începem să părăsim copilăria timpurie, 
NeConștientul Colectiv ne conferă automat un Arhetip extrem 
de important: Ego-ul. Aceasta este entitatea care va crește în 
Conștiența noastră individuală. Ne va defini. Deși toți participăm 
la același tip de Arhetip, se manifestă în mod unic în noi toți, 
pentru că toți avem o moștenire genetică și ambientală unică.
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Ego-ului îi trebuie mulți ani pentru a se separa în mod 
clar din NeConștientul Colectiv. De aceea nu avem Conștiență în 
primii ani de viață, de aceea nu ne amintim aproape nimic din acea 
perioadă.

Memoria și Conștiența merg mână în mână. Conștiența 
este, de asemenea, legată în mod inextricabil de dezvoltarea 
limbajului, care este o activitate a emisferei cerebrale stângi.

Pe măsură ce Arhetipul Ego devine mai puternic, el invocă 
alte arhetipuri complementare care vor funcționa în tandem cu 
ego-ul. Acestea sunt numite Persona, Umbra, Anima/Animus și 
Sinele (Superior).

Ultimul este cel mai important deoarece, în timp ce Ego-
ul ajunge să fie o mare dezamăgire pentru noi (fiind doar Sinea 
noastră Inferioară), Sinele Superior poate să aducă tot ce este mai 
bun în noi. El ne poate actualiza întregul potențial și în cele din 
urmă, ne poate face divini. Este ștampilat cu Imago Dei – imaginea 
lui Dumnezeu. Este Dumnezeul din noi, așteptând să fie activat. 
Dar acel moment minunat poate veni numai dacă toate celelalte 
arhetipuri au fost lăsate să-și îndeplinească propriile funcții în 
ordinea corectă. Și asta din păcate, nu se întâmplă niciodată într-o 
viață umană tipică. În schimb, viețile noastre tind să fie dominate 
de Arhetipurile Nesănătose, cele mai distrugătoare pentru noi. 
Societatea noastră coruptă și proastă le energizează, în timp ce 
drenează energia de la Arhetipurile Sănătoase.”

MATEMATICA ÎNGERILOR

Animalele sunt mult mai „mintoase” (mindful) decât 
rocile. Oamenii sunt mult mai mintoşi decât animalele. Omul 
genial este mult mai mintos decât omul obișnuit. Există o scară 
ascendentă de mindfulness, iar oamenii nu sunt punctul terminus… 
Îngerii sunt. Îngerii, așa cum a subliniat Sfântul Toma Aquinas, 
sunt Intelecturi Imateriale, care pot genera Corpuri Fizice – 
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când au nevoie de ele – prin Puterea, Cunoașterea și Înțelegerea 
Minții lor.

Dacă Ştiința este Limbajul Materiei, care este Limbajul 
Minții? Este MATEMATICA.

Secretul Existenței este că, din punct de vedere Ontologic, 
Matematica nu poate fi separată de Lumină, iar Lumina este 
baza Spiritului.

Mintea ta nu este altceva decât un set complet și consistent 
de Fotoni. Fotonii nu au nici o extensie în spațiu și timp, ceea 
ce înseamnă că sunt în afara spațiului și timpului. EI sunt în 
Singularitatea Frecvenţelor, a lucrurilor Nemuritoare, mai 
degrabă decât în lumea spațială a lucrurilor Muritoare. Lumea 
Luminii este Lumea Sufletească și numai Matematica este 
relevantă pentru această lume. Știința, subiectul care se ocupă de 
Materie, nu are nici o aplicație în Lumea Sufletului.

Fotonii nu au masă, deci nu fac parte din Existența 
Materială. Fotonii nu au extensie, nici dimensiuni, nu sunt în 
spațiu și timp, adică sunt tot ceea ce se cere unui Suflet Nemuritor.

Când aprindeţi o lumină, lumina NU se revarsă în Spațiu-
Timp. Mai degrabă, spațiu-timpul interacționează cu Lumea 
Sufletelor – Spațiu-Timpul afluează prin Lumea Sufletelor 
– producând strălucirea caracteristică a luminii. Fotonii sunt 
Gândurile Sufletului Cosmic.

Îngerii nu sunt obiecte de credință religioasă. Sunt Ființe 
Vii, care din moment ce sunt făcute din Lumină Pură, sunt 
compatibile cu știința. O formulă matematică poate fi procurată 
Îngerilor. Fiecare proprietate a Îngerilor poate fi matematizată. 
Descrierea Metafizică a Îngerilor oferită de Sfântul Bonaventure 
și de Sfântul Toma de Aquinas este complet convertibilă la un 
tratament matematic precis.

E timpul să regândiți complet subiectul Îngerilor. Ei 
nu sunt agenți ai Credinței religioase, ci ai Raționalismului 
Matematic. Acestea sunt „variabilele ascunse” necesare pentru a 
explica Mecanica Cuantică, ce altfel degenerează în nonsensul 
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iraționalist, indeterminist, anti-cauzalitate proferat de Materialist-
Empiriciștii științifici.

Adevărul te va elibera. Matematica este Adevărul, Baza 
Vieții, a Lumii, a Minții, a Sufletului și a Îngerilor. 

Îngerii sunt Singularități Mentale în afara spațiului și 
timpului, care pot intra în spațiu-timp ca ființe fizice, dacă vor 
asta. Sunt mai mulți Îngeri pe Pământ chiar acum. Știi cum 
să-i recunoști?

Goethe a scris: „Totul este mai simplu decât ne putem 
imagina şi în același timp mai complex și mai interconectat 
decât se poate înțelege”.

Știința nu cunoaște nici jumătate din asta. Matematica 
Ontologică o cunoaște pe deplin. Matematica nu este o 
abstractizare ireală, este fibra și esenţa Existenței, de care totul 
se leagă. Nu înțelegeți Realitatea dacă nu reușiți să înțelegeți 
Ontologia Matematicii.

Ești gata să vezi Lumina?
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LUMINA

„Lumina poate exista singură.
De ce poate Lumina să existe singură?
Pentru că totul se începe de la Lumină.
Inclusiv lumea pe care o percepem.
Materia este Lumină Spartă și simțurile noastre o percep ca 

fiind solidă, lichidă, gazoasă.
Totul se extinde de la Sursă.
Și Sursa este Lumină.
Unii folosesc termenul Lumină interschimbabil, cu 

Matematica și Mintea din Universul Adimensional din afara 
Spaţiului şi Timpului.

Materia este în Spațiu şi Timp.
Cu toate acestea, atât Mintea cât și Materia, sunt aceeaşi 

substanță în grade diferite, care se extind din Minte.
Zona Materiei din Spaţiu-Timp prezintă o limită de viteză 

cosmică de 186.000 mps.
Sistemul nostru solar „spiralează” în spațiu la 70.000 km/

oră și este nevoie de 25.920 de ani pentru a finaliza un Ciclu 
(Epocă Cosmică).

Se pare că suntem atât de nesemnificativi în Univers, dar să 
nu uităm că suntem Lumină.

În mod Colectiv, Mințile noastre au creat totul. Suntem 
Singularitățile Infinite, cu Lumină Infinită, care se află în 
Singularitatea Sursă.

Suntem Matematică Infinită. Suntem Minți Infinite.”
de Erin Deleon
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CAPITOLUL 6 - RELIGIA

ZORII RELIGIEI

De unde provin obiceiurile religioase ale omenirii, este 
una dintre cele mai importante și mai fascinante întrebări dintre 
toate.

Religia a apărut din trei motive principale:
1) Oamenii au văzut o altă lume în visele lor în care morții 

erau încă în viață.
2) Au auzit direct vocile zeilor în propriile lor capete 

(prin bicameralism).
3) Au fost mult mai intuitivi decât sunt acum și au 

experimentat realitatea într-un mod radical diferit față de 
majoritatea oamenilor de astăzi.

De ce moare religia acum?
Pentru că nu mai avem visele hiper-realiste pe care le 

aveam odată, vocile zeilor sunt tăcute, iar INTUIŢIA, la marea 
majoritate a oamenilor, este o umbră a ceea ce era cândva. Odată 
Intuiţia era dominantă, iar acum este secundară. Acei oameni care 
sunt foarte Intuitivi (exemplu Oracolul din Delphi) sunt considerați 
acum nebuni. Toți sunt interzişi … cum ar fi toate oracolele și 
profeții dacă ar reapărea acum.

Persoanele moderne, în special oamenii de știință, se 
luptă cu Non-Localismul, Adimensionalitatea și Intuiția și 
continuă să se alinieze la Gândirea Materialistă, Empirică și 
Localizată. Mulți oameni refuză să conceapă în acest moment, că 
fiecare Minte din Univers este legată de a lor.

Oamenii cu Emisfera Stângă dominantă – Senzoriali 
- Gânditorii (S.T. Myers-Briggs type) – precum oamenii de 
știință, sunt aproape integral lipsiţi de sensibilități religioase, ceea 
ce explică de ce majoritatea sunt atei. Ei literalmente nu pot să 
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conceapă existența unui aspect religios, spiritual, metafizic sau 
matematic-ontologic.

Religia este un fenomen al Emisferei Drepte. Cei mai 
religioși sunt Intuitivi-Emotivi (N.F. type). Următorii cei mai 
religioşi sunt Intuitivi-Gânditori (N.T. type), iar apoi, Senzorial-
Emotivii (S.F. type).

Tipurile de Personalitate Senzitivi-Gânditori (S.T. 
type), de exemplu, oamenii de ştiinţă materialişti, nu sunt deloc 
religioase. Sunt blocați în paradigma materialistă empirică, 
care nu are loc pentru Dumnezeu, Suflete, Viața De Apoi sau 
orice efecte non-locale, adimensionale.

Din punct de vedere intelectual, lumea noastră a căzut sub 
vraja oamenilor de știință atei.

Din punct de vedere religios, avraamiştii Senzoriali-
Emotivi (S.F. type) sunt majoritari şi influenţi, deşi sunt complet 
Iraționali.

Astfel că, Intuitivii Gânditori Iluminați (N.T. type) sunt 
implicați într-un război pe două fronturi: împotriva oamenilor de 
știință atei și a avraamiștilor iraționali.

Avem nevoie de Intuitivii Emoţionali şi Gânditori 
( N.F. şi N.T.), singurii capabili de a furniza un paradis al 
Religiei Raționale și Spiritualității și a ne scăpa din blestemul 
Materialismului, Consumerismului și Credințelor Iraționale.

Toate figurile majore din istoria religioasă a lumii erau 
Intuitivi-Emoţionali (N.F. type). Toți erau foarte sensibili la 
„Voci din NeConştient”, dar în mod tragic, toţi profeţii Avraamicii 
ascultau de fapt… Vocea Diavolului.

ORIGINEA COSMOLOGICĂ A RELIGIEI

„Toate credințele religioase despre lume încep cu 
Cosmologia. Cele mai vechi civilizații aveau cosmologii 
mitologice care implicau zei cosmici care erau antropomorfisme 
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ale forțelor naturale, de exemplu, soarele este un zeu, cerul este un 
zeu, pământul este un zeu, oceanul este un zeu, vânturile sunt zei, 
planetele sunt zei și așa mai departe.

Avraamismul a optat pentru un Creator antropomorfic 
atotputernic. Filosofii greci antici au privit la o forță divină, 
rațională, pe care nu o antropomorfizează, permițând astfel 
filosofiei și, eventual, științei naturale să se dezvolte separat de 
religie. Știința modernă a eliminat toate conceptele filosofilor 
greci antici (Logos, Nous, Arche, Apeiron), lăsând doar atomi de 
Materie lipsiți de Minte, lipsiți de Viață și fără Scopuri, susținute de 
o Probabilitate bizară, nerealistă, neobservabilă. Rezultatul logic 
inevitabil al „cosmologiei” materialist-științifice este Ateismul, 
deoarece nu există niciun loc pentru niciun Zeu și nici măcar un 
loc pentru Mintea liberă. Acei oameni de știință care continuă să 
fie credincioși construiesc în mod necinstit și irațional un domeniu 
de credință separat de cel al științei lor cunoscute.

Această carte se referă la evoluția religiei, a filosofiei și a 
științei prin diferitele teorii cosmologice ale umanității, în special 
cele referitoare la Lume (Pământul), „Lumea de Sus” (cerul și 
raiul), „Lumea de Dedesubt” (inclusiv iadul) și Lumea Viselor 
(a stărilor transcendente și de mișcare mentală între diferitele 
niveluri de Existență).

Ceea ce credeți despre Natura Realității este direct 
condiționat de modul în care înțelegeți Cosmologia.

Oamenii pot înțelege cosmologia în termeni de patru 
atitudini de bază: Teism, Deism, Panteism și Ateism.

Cu Teismul, un singur Dumnezeu (monoteism) sau mulți 
zei (politeism) creează, proiectează și supraveghează lumea și își 
manifestă un interes personal în umanitate. Aceasta este viziunea 
în Avraamism și vechile religii păgâne.

Cu Deismul, un singur Dumnezeu sau mai mulți zei nu 
sunt interesați deloc de oameni și acționează mai mult în maniera 
Legilor și Forțelor Ştiințifice. Aceasta a fost viziunea standard a 
Iluminismului.
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Cu Panteismul, Dumnezeu și Natura sunt în mod efectiv 
același lucru: toți suntem parte a lui Dumnezeu/Natură. Acesta 
este punctul central al religiilor orientale.

Cu Ateismul, universul este lipsit de sens, inutil, fără scop 
și nu este altceva decât un proces mecanic. Aceasta este viziunea 
materialist-științifică standard.

Agnosticii sunt cei care nu se angajează la nici unul dintre 
punctele de vedere de mai sus, de aceea nu au o cosmologie clară. 
(În practică, marea majoritate a agnosticilor acceptă cosmologia 
ateistă a materialismului științific, dar refuză să excludă ceva „mai 
mult”. Acest lucru nu are sens deoarece, dacă există ceva „mai 
mult”, materialismul științific este respins).”

MITUL CREAȚIEI

„Care este mitul Creaţiei al Illuminati?
Cu miliarde de ani în urmă, nu exista un Univers Fizic. 

Singurul lucru care exista a fost „Dumnezeu” - un spirit complet 
incorporal. El a fost Gând pur: Minte absolută.

După eoni de contemplare, Dumnezeu a ajuns la o decizie 
extraordinară: avea să se sinucidă. Era timpul pentru el să 
producă cel mai important eveniment din toate timpurile - propria 
lui moarte. Moartea lui Dumnezeu.

Dar cum se sinucide Dumnezeu? Nu este imposibil prin 
definiție? La urma urmei, nu poți ucide pe cel veșnic, pe cel 
nemuritor, pe cel lipsit de moarte. Nu puteți ucide existența în 
sine, și exact așa a fost Dumnezeu: Existența în sine. Și dacă era 
tot ce era, ce-ar fi rămas când ar muri?

Dumnezeu a înțeles că singura moarte adevărată pe care 
ar putea-o trăi ar fi una de Transformare; el ar putea deveni o 
nouă formă de Existență. El ar fi Reîncarnat, ca să spun așa. El 
nu ar mai fi mintea pură, ci ar încorpora o substanță revoluționară 
nouă pe care a decis să o creeze - Materia. Totuși, materia, 
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pentru că a venit de la Dumnezeu, ar fi infuzată cu „Dumnezeu”. 
Fiecare particulă a materiei, indiferent cât de umilă și aparent 
nesemnificativă, ar fi o scânteie a lui Dumnezeu. Și toate aceste 
scântei ar avea în ele, o dorință irezistibilă de a-l reconstitui pe 
Dumnezeu.

Ideea infinit inspirată a lui Dumnezeu a fost că actul creativ 
final era să se creeze.

Dumnezeu avea să devină Dumnezeu. Nu ar putea fi o 
faptă mai divină ca asta.

Deci Dumnezeu, o fiinţă care nu exista în spaţiul fizic, o 
fiinţă care exista în afara spaţiului și timpului, o fiinţă de putere 
infinită, de energie infinită spirituală și intelectuală, a decis 
să se detoneze - să transforme acea energie infinită a minţii în 
energia fizică infinită a Universului Material. El ar muri pentru a 
fi renăscut. După moartea sa, toate particulele fizice pe care le-a 
eliberat moartea - marea mulțime de „scântei divine” - ar găsi 
o modalitate de a-l readuce la viață într-o nouă formă. El ar da 
naștere lui însuşi.

Dumnezeu ar trăi, ar muri, va fi renăscut și va trăi din 
nou. El ar fi supus Samsarei. El ar demonstra puterea sa infinită, 
eternitatea sa neînfricată, trăinicia sa infinită. El ar câștiga 
Cunoștințe complete și finale despre Existență. Dacă nu s-ar 
sinucide, nu ar ști niciodată cum ar fi fost să mori. Cunoștințele 
sale ar fi incomplete. El ar avea lipsuri, ar fi imperfect. Cum ar 
putea fi el vreun judecător al mortalității dacă el însuși nu ar fi 
fost supus soartei muritorilor? Cum poți fi Dumnezeu dacă nu 
ai murit niciodată? Poți să înțelegi moartea doar dacă o trăiești. 
De asemenea, cum ar putea Dumnezeu să înțeleagă îndoiala dacă 
nu ar fi experimentat nici asta? Prin uciderea sa, exista o șansă 
exterioară că nu ar putea reveni niciodată la viață, la vechea sa 
glorie. Ar fi un element inevitabil de îndoială.

Tot felul de lucruri pe care Dumnezeu nu le-ar înțelege 
altfel, i-ar fi devenit cunoscute dacă s-ar fi sinucis. A fost singura 
modalitate de a atinge autocunoașterea supremă, pentru a atinge 



                       MIȘCAREA DACIA  -  ADEVĂRUL DESPRE ILLUMINATI 244

perfecțiunea cerută unui Dumnezeu. Odin, șeful zeilor vikingi, 
s-a sacrificat în mod voluntar pentru a-și atinge înțelepciunea cea 
mai înaltă:

„Pentru nouă nopți răniți de sulița mea, consacrat de mine 
pentru mine, am rămas agățat de copacul zdruncinat de vânt, de 
copacul puternic, ale cărui rădăcini oamenii nu le cunosc.” Odin 
avea un ochi pentru că dăduse pe celălalt lui Mimir, cel mai înțelept 
dintre toți zeii vikingi, care exista doar ca un cap (fiind decapitat 
de dușmanii săi). Pentru plata ochiului, Odin a primit sfaturi de 
la capul lui Mimir, cunoscut sub numele de „Tatăl Înțelepciunii”. 
Sacrificiul de sine stă în centrul tuturor eforturilor de a crește 
Cunoașterea. Cei care nu au putere, aceia care sunt prea lași, se 
vor întoarce întotdeauna de la menirea dură a auto-perfecționării, 
la palatele sybaritice ale plăcerilor ușoare și distracției ieftine, 
la toate conforturile și bucuriile minunate care ne înconjoară, 
tentându-ne să stăm departe de munca grea și deseori ingrată, 
care stă la baza Progresului. Vikingii au anticipat un eveniment 
apocaliptic numit Ragnarok, care va aduce moartea zeilor. Dar, 
după aceea, viața va renaște și vor apărea noi zei. Ragnarok a fost 
un moment de renaștere frumoasă ca și Armageddon.

În povestea zeului egiptean Osiris, el este ucis, corpul său 
dezmembrat și bucăţile împrăștiate. Consoarta lui, Isis, le găseşte 
și-l recompune pe zeu.

În povestea grecească despre Zagreus, zeul este de 
asemenea ucis și dezmembrat, dar inima lui este salvată de Zeus 
și e folosită pentru a da naștere lui Dionysus. În creștinism, 
„Dumnezeu” moare și apoi este înviat. Ideea zeului care moare și 
revine la viață (uneori într-o formă radical diferită) este o trăsătură 
puternică a multor tradiții religioase. Cu paisprezece miliarde 
de ani în urmă, a venit momentul divin. „Să fie lumină!” a spus 
Dumnezeu, și a fost lumină. El s-a auto-distrus în cea mai mare 
explozie a tuturor timpurilor - crearea universului materiei din 
universul minții într-un singur eveniment apocaliptic. Din Mintea 
pură a lui Dumnezeu - au venit toate „lucrurile” din universul 
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fizic. Momentul morții lui Dumnezeu a fost momentul Creației. A 
fost punctul Alpha.

Universul fizic este teleologic: are un Scop, un Final dorit, 
un „Punct Omega”. Acest punct final este Dumnezeul regenerat. 
Universul fizic care a fost născut din Dumnezeu încearcă să devină 
din nou Dumnezeu; nu vechiul Dumnezeu al Minții pure, ci un 
nou Dumnezeu al Minții și al Materiei.

Dumnezeu știa că crearea materiei nu ar însemna eliminarea 
minții. Mai degrabă, așa cum materia este o formă de energie (așa 
cum a demonstrat Einstein), ea este, de asemenea, o formă de 
minte pentru că a venit din minte. Este minte cu dimensiuni fizice, 
mai degrabă decât mintea pură, fără dimensiuni.

Universul este viu. Este un organism. Gândește. Caută. 
Se străduiește. Universul are un Suflet. Încercă întotdeauna să-și 
găsească drumul spre originea divină. Călătorește dialectic de la 
Alpha la Omega. Noi, ființele umane, conținem scânteia divină. 
Noi toți suntem fragmente ale lui Dumnezeu. Vom fi compleţi 
numai când ne vom fi reasamblat ca Dumnezeu. Aceasta este 
împlinirea misiunii noastre divine.

Dumnezeul adevărat este Deus Absconditus - Dumnezeul 
Ascuns. Într-o zi el va fi Deus Manifestus - Dumnezeul Revelat. 
Suntem cu toții parte din Revelație. Suntem dumnezei ascunși 
într-un univers care nu știe încă faptul că este Dumnezeu, dar 
evoluează spre a fi Dumnezeu.”

Armageddon Conspiracy

RELIGIILE ORIENTALE ÎNTRE LUMINĂ ȘI 
ÎNTUNERIC

The Untouchables – Cei de Neatins

„Harijanii sau „Cei de Neatins”, oamenii din afara 
Sistemului de Caste, aveau în mod tradițional, cel mai scăzut 
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statut social. The Untouchables trăiau la periferia societății și se 
ocupau de lucrurile văzute ca fiind neplăcute sau poluante. Ei au 
suferit de segregare socială și de restricții, în plus față de ceilalţi 
săraci. Nu li s-a permis să se închine în temple împreună cu alții 
și nici să scoată apă din aceleași fântâni ca și alții. Persoanele 
din alte Caste nu ar interacționa cu ei. Dacă din întâmplare un 
membru al unei alte Caste a intrat în contact fizic sau social cu un 
Untouchable, el a fost pângărit și a trebuit să se spele bine pentru 
a se curăța de contagiune. Discriminarea Socială s-a dezvoltat 
chiar și printre Untouchables; sub-caste dintre aceştia, cum ar 
fi Dhobi, nu ar interacționa cu Bhangis de ordin inferior, care 
manipulează excremente și care au fost descrişi ca „outcastes” 
chiar și de ceilalţi outcastes.”

Wikipedia

Sistemul Castelor Hinduse creează The Untouchables 
prin decret Religios.

Capitalismul o face prin decret Economic.
Dar care este diferența dintre diferitele categorii de 

Untouchables?
Cum se raportează „Piața” cu The Untouchables?
De fapt, este Piața cea care îi creează, fie Piața Economică, 

fie Piața Ideilor Religioase (care au dat naștere Sistemului 
Castelor).

Iluminismul față de religia orientală

Iluminismul este despre Raționalism (Matematică și 
Logică).

Religiile Orientale se referă la Empirism (experiență 
subiectivă și meditație). Nu poți fi simultan Raționalist și 
Empirist. Ori unul, ori altul. Fă alegerea ta.

Iluminismul nu are tangenţă cu toate tipurile religioase 
orientale. Ele s-au dovedit a fi incredibil de Iraționale și foarte 
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predispuse la Trolling. Ele cultivă de fapt Ego-ul, ceea ce este 
oarecum ironic dat fiind faptul că se pretinde detașarea tocmai de 
propriul Ego!?

Illuminismul se bazează pe Autoritatea Obiectivă a 
Matematicii și Logicii, în timp ce tipurile religioase orientale 
se bazează pe „autoritatea” propriilor Experiențe Subiective.

Tipurile religioase orientale vor căuta întotdeauna să 
submineze Iluminismul.

Ei sunt „experți” conform propriei lor judecăți Subiective, 
dar nu conform judecății noastre Obiective! ”

Budismul şi Evoluţia

„Budiştii au compărut literalmente din gâtlejul unui 
mistic antic, care nu știa nimic despre Matematică, deci nimic 
despre adevărata Realitate. Și ce spune asta despre ei? Nu sunt cu 
adevarat persoane raţionale. Sunt emoționali convinşi de povești 
prosteşti din cele mai vechi timpuri. Nu au reușit să evolueze. Nu 
au reușit să acceseze cunoștințele disponibile în lumea de astăzi.

Oricine crede că răspunsurile la Existență se află în lumea 
antică este un dușman al Cunoașterii. De ce altfel ignoră toate 
cunoștințele care au ieșit la iveală după vremurile lui Buddha? 
Unde este matematica acum faţă de cum era în Epoca lui Buddha?

Iluminații se bucură de viziunea lui Pitagora, dar 
lumea Cunoașterii a evoluat de atunci. Pitagora a fost primul 
matematician ontologic, dar matematica din zilele lui nu a fost 
suficient de avansată pentru ca el să cunoască toate răspunsurile. 
Acum este!

Deci, ce te conduce la Iluminare – Meditația 
Transcendentală sau Matematica Transcendentală? Ce ne va 
permite să construim nave stelare? Cântarea Mantrelor? Mult 
succes în asta!

Nu medita… Calculează! Dar este prea greu, nu-i 
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așa? Mult mai bine pentru voi e să rămâneți pe Calea Minimei 
Rezistențe.

Unde sunt toate Premiile Nobel pentru hinduși și budiști? 
Listează toate marile realizări filosofice, științifice, matematice, 
de inginerie și tehnologice ale hindușilor și budiștilor în ultimii 
400 de ani. Cum a învins o armată britanică mică și a stăpânit 
India întreagă timp de secole? Ce fac hindușii și budiștii în epoca 
actuală? Construiesc Podul până la Cer? Nu, budiștii construiesc 
centre de meditație în junglă (adesea pentru turiștii albi), în timp 
ce hindușii bogați imită consumerismul occidental fără suflet. 
Exact ceea ce are nevoie rasa umană mai presus de toate. Meditația 
este utilă numai dacă scopul său este să gândiți mai rațional și 
logic, mai matematic. Dar ăsta nu este obiectul budismului!

Budismul – fără Dumnezeu și fără Suflet – este cel mai 
contradictoriu dintre toate religiile: Ateism-Spiritual.

Budiștii sunt Ignavi. Budiștii spun: „Suntem procese 
cosmice. Nu avem suflet, niciun Sine Esențial, niciun Sine 
Transcendent. Avem doar un Sine Contingent, Empiric, Temporal, 
a cărui autonomie este în întregime iluzorie. Dacă nu avem un 
Suflet, un Sine Esențial, atunci nici Universul nu ar avea, că doar 
„As Above, So Below”. Asta înseamnă că budismul se reduce 
la Materialismul Ştiințific, cu excepția faptului că „materia” 
în budism este Hilozoică (materia este concepută ca o substanță 
vie), sau Panpsihică (materia are inerente calități mentale). Cu 
toate acestea, Universul budist nu poate fi niciodată Conștient, 
deoarece Conștiența necesită un Sine Mental Etern, Necesar, 
Esențial și aşa ceva nu există în budism. Ați întâlnit vreodată un 
budist practicant care nu era un liberal politic corect? Ați întâlnit 
vreodată un budist radical? Îți poți imagina un Nietzsche budist?
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The Driver – Conducătorul:

– Potrivit lui Dante, Dragostea este conducătorul 
universului. Dumnezeu emană dragostea față de univers și 
universul se străduiește cât mai bine pentru a-i întoarce dragostea.

– Potrivit Taoismului și Star Wars, Echilibrul conduce 
universul. Universul este yin și yang, partea luminoasă a Forței și 
partea întunecată. Ori de câte ori acestea ies din starea de Echilibru, 
acesta se reinstaurează.

– Potrivit hinduismului și budismului, Karma (Cauza și 
Efectul etic și moral) conduce universul.

– Conform Ştiinței Clasice, „Cauza și Efectul” este 
conducătorul universului. Universul este un dispozitiv gigantic, 
determinist, mergând înainte ca o mare Mașină, conform 
inevitabilității mecanice.

– Conform Ştiinței Moderne, universul este condus de 
întâmplare, de șansă și de accident. Este doar o secvenţă de 
miracole aleatorii. Universul însuși se presupune că a fost născut 
dintr-un miracol aleator.

– Conform Matematicii Ontologice, Rațiunea conduce 
Universul. Acesta este un univers bazat pe Principiul Rațiunii/
Motivării Suficiente (Principle of Sufficient Reason), exprimat 
prin mințile matematice monadice, auto-rezolvante, auto-
optimizante.

ALEGE!”

Budismul şi Suferinţa

„Învățăturile lui Buddha privesc Suferința și Metoda 
propusă pentru a pune capăt suferințelor (Meditaţia).

Ele nu au nimic de-a face cu Ontologia, Epistemologia, 
Gnoza, Ştiința, Metafizica și Matematica. Budismul este o religie 
exclusiv idealistă şi anti-raționalistă, preocupată de tehnici de 
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ameliorare a Suferinței. Nu are nimic de-a face cu Rațiunea, 
Logica și Cunoașterea. Este feroce anti-intelectuală. Este vorba 
numai despre Lumea Senzitivă, Contingentă, Temporală, nu 
despre Lumea Eternă Inteligibilă, Necesară și Eternă.

Cele Patru Adevăruri Nobile conțin esența învățăturilor 
lui Buddha. Aceste patru principii pe care Buddha a ajuns să le 
înțeleagă în timpul meditației sale sub copacul Bodhi.

• Adevărul suferinței (Dukkha).
• Adevărul originii suferinței (Samudaya).
• Adevărul încetării suferinței (Nirodha [Nirvana]).
• Adevărul căii spre încetarea suferinței (Magga).
Budismul, după cum puteți vedea, este definit exclusiv de 

teama Suferinței. Deoarece Viața inevitabil implică Suferința, 
budismul este o Frică de Viață și despre a fugi de Viață.

Nirvana

În tradiția budistă, Nirvana, semnifică „a stinge”.
Scopul budismului este acela de a opri Mintea de la lucru!? 

Budismul este o ideologie uluitoare și inutilă. Pentru toți acei 
oameni care iubesc Meditația: îți dai seama că Scopul este să-ți 
distrugi Mintea și Identitatea? Poţi tu numi „iluminare”, starea 
de Moarte? Dacă da, scurtează-ţi calvarul… fă-ţi o lobotomie!… 
e acelaşi  lucru.

Karma

Karma este legea propusă de Cauză și Efect în domeniul 
etic și moral.

Legile științifice ale Cauzei și Efectului au totuşi o formulă 
matematică asociată cu ele și stau la baza unor previziuni testabile. 
A văzut cineva o formulă matematică asociată cu Karma? A văzut 
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cineva o previziune făcută pe bază de Karma? Karma este un 
rahat total. Este pur și simplu jenant când oamenii menționează 
karma ca pe un aspect real al existenței și o leagă de Cauza și 
Efectul științific.

Karmismul este acela care permite şi justifică Sistemul 
Castelor, motiv pentru care este pe placul Păpuşarilor Sistemului 
Sclavagist; încă un motiv de repulsie pentru adevăraţii Iluminaţi.

Care este mesajul budismului? – Detașează-te … Retrage-
te … Dezangajează-te. S-ar putea să fii mort … sau un copac!?

De fapt, trebuie să atacaţi, să vă angajați, să avansați, să 
trăiți.

Trebuie să vă străduiți pentru Cunoaştere. Trebuie să arzi de 
Dorințe. Trebuie să Riscați totul. SuperOmul lui Nietzsche, este 
opusul SubOmului Budist, un adevărat Ultim Om (Last Man). 
Budiștii sunt cerbii timizi care trăiesc în păduri, ascunzându-se în 
spatele copacilor. Eşti aici pentru a fi o persoană de acțiune, nu un 
observator pasiv care meditează sub un copac. Eşti aici pentru a 
face o diferență, nu să vă retrageți din luptă.

Ați întâlnit vreodată un budist practicant care nu era un 
liberal politic corect? Ați întâlnit vreodată un budist radical? Îți 
poți imagina un Nietzsche budist?

Budiștii și copacii

Copacii sunt la fel cu Natura. Sunt puternici, tăcuți, 
netulburaţi. Ei nu suferă. Își scufundă rădăcinile în sol și se 
hrănesc și beau de la Mama Pământ. Frunzele lor sunt suflate de 
vânt și spălate de ploaie. Ei există într-o Stare NeConştientă care 
ar putea fi descrisă în termeni budiști ca fiind „fără minte” și 
„fără gânduri”.

Budiștii construiesc săli de meditație printre copaci. Ei 
stau sub copaci și-şi golesc mințile lor… ca și cum ar fi copaci. 
Ei vor să fie la fel de liberi de suferință ca și copacii, să fie la fel 
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de înrădăcinați ca și copacii. Copacii îndeplinesc toate aspirațiile 
budiștilor – eliberați de dorință, mânie, suferință și ignoranță.

Budismul este total ostil Vieții Active, Dinamice, 
Rațiunii, Cunoașterii și Înţelegerii.

Budiștii vor doar să fie Pasivi ca şi Copacii care nu au 
nevoie de nimic.

Cea mai mare bucurie a budistului este aceea de a înființa o 
comunitate de meditație… budiștii nu-şi petrec timpul construind 
hiperdrive pentru nave spațiale, asta e sigur.

Ce faci tăcut și static sub un copac (ca Buddha) dacă nu 
vrei să fii copac? Acțiunile tale te trădează. Oamenii dinamici 
fac lucruri. Oamenii statici nu fac. Oamenii dinamici acceptă și 
îmbrățișează suferințele și dorințele lumii. Oamenii care stau sub 
un copac nu-și doresc altceva. Ei doresc să nu mai fie aici, pentru 
ca să nu mai sufere şi să nu mai dorească. Ei doresc să fie ca niște 
copaci … pentru că copacii nu suferă și nu doresc. Budismul: cum 
să vă risipiți viața, cum să fugiți de viața voastră, în timp ce vă 
pretindeţi „iluminaţi”. O viață fără dorință și suferință nu este o 
viață deloc. Ai putea tot aşa de bine, să nu exişti!? Spiritualitate 
Budistă? Nimeni din cei care neagă existența Sufletului nu pot fi 
cu adevărat Spirituali. Aici sunt incluşi toți materialiștii științifici 
și toți budiștii.”
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Iluminare în Budhism ???

PREMISA: Religiile Orientale sunt mai puţin Toxice 
decât cele Avraamice.

Budismul este doar o grămadă de jargon bizar, mistic, 
ascunzând lipsa totală de conținut semnificativ. Adevărata 
Iluminare este despre o stare Rațională a Minții, o stare de 
Cunoaștere și Logică. Este vorba despre o Minte plină, o Minte 
a lui Dumnezeu care înțelege toate lucrurile. Într-un Univers 
inteligibil, înseamnă înțelegerea exactă a modului în care Universul 
funcționează… matematic.

Iluminarea falsă, cum este cea a budismului, este o 
stare empirică a minții, o stare la care se ajunge printr-o tehnică 
specifică: meditația. Nu are nimic de-a face cu Rațiunea, Logica, 
Cunoașterea și Înțelegerea. Nu are nimic de-a face cu a deveni 
Dumnezeu și a cunoaște toate lucrurile.

Budiștii caută o minte goală, lipsită de Rațiune, Cunoaștere 
și Intelect. Ei nu doresc o minte clară, ci o minte curăţată, o minte 
fără conținut. Dar asta nu e deloc Minte.

Asta nu e Viață … asta e Moartea… dispariția, anihilarea, 
uitarea.

Budismul este doar o procedură de realizare a unei anumite 
stări de spirit. Pentru o astfel de stare, se pot lua droguri și se 
obţine acelaşi efect. Singurul lucru despre care puteți fi siguri 
100% este că budismul vă va oferi o înțelegere zero a realității.

Budismul este despre eliberarea de viață; Iluminismul 
este despre înțelegerea totală și stăpânirea vieții. Nu puteau fi mai 
diferite.

Cum poate cineva să vorbească despre Iluminare dacă nu 
face referire la ontologie, epistemologie, relații de idei, chestiuni 
de fapt, matematică, știință, declarații analitice și sintetice? 
Pentru astfel de oameni, iluminarea nu are nimic de-a face cu 
Cunoașterea (Gnoza), ci este pur și simplu legată de o stare 
experimentală pe care o puteți realiza prin meditație. Să fim 
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clari: Meditația nu are nici o legătură cu Cunoașterea. Orice 
abordare a Iluminării bazată pe Non-Cunoaștere este absurdă și 
simplă fantezie subiectivă. Oricine se poate iluziona că a obținut 
iluminarea. Există nenumărați oameni nebuni în azilurile mintale 
și nenumărați budiști (!) care cred că au realizat-o. Nici unul dintre 
ei nu spune însă că a dobândit Cunoșterea Absolută despre 
Existență care-i asigură bazele pentru a atinge orice scop (ca și 
„Dumnezeu”).

Budismul, exact ca și Ştiința Materialist-Empiricistă, 
este un eșec grotesc de a înțelege Zero și Infinit. Ele sunt 
răspunsul la Existență. Omenirea nu a înțeles niciodată ceva mai 
greșit decât zero și infinit.

Ecuația lui Dumnezeu (Formula lui Euler) este baza 
matematică ontologică a lui zero și infinit. Aceasta este adevărata 
Iluminare.

Care este teleologia budismului? – a deveni „nimic” 
(nirvana).

Budismul are multe în comun cu materialismul științific. 
Nu există Suflet pentru Ştiință, ci doar procesele atomice. 
Oamenii nu sunt în mod fundamental diferiţi de copaci, roci și 
calculatoare, deoarece toate sunt doar adunări efemere de atomi.

Când omul moare, în conformitate cu părerea 
negaţioniştilor Sufletului, el se întoarce în praf la fel cum face 
un vechi computer, ceea ce înseamnă că nu există nicio diferență 
reală între ele.

Câți budiști abordează Iluminarea prin Rațiune, Logică 
și Matematică?

Zero!
Adevărata Meditație este când vă curățaţi mintea de orice 

agitație… de toate senzațiile, toate sentimentele, toate intuițiile 
mistice, toate vanitățile, toate iluziile, toate dorințele, toată voința, 
toate lucrurile care te fac uman… lăsându-te să contempli nimic 
altceva decât Rațiunea Pură… Matematica Pură… Existența 
în sine, fără nici o aparență. Aceasta este adevărata Nirvana!
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REÎNCARNARE

Nimeni nu a explicat vreodată cum are loc Reîncarnarea 
– până acum! Sinele vostru esențial este o Monadă, un Suflet, din 
afara spațiului și timpului. Monadele sunt strict Mentale. Tot ceea 
ce o Monadă trebuie să facă este să introducă o „funcție obligatorie” 
(în felul în care gluonii leagă quarkurile într-un nucleu), în „norul 
de probabilitate” asociat cu un ovul nou fertilizat. La fel cum sute 
de milioane de spermatozoizi concurează pentru a fertiliza un ou 
în sensul fizic, oul trebuie să fie și fertilizat mental, iar concurența 
este la fel de intensă. Nenumărate Suflete încearcă să se atașeze de 
un Trup, dar unele sunt naive și stângace; nu știu cum să o facă. 
Unele au noroc și reuşesc accidental. Dar cele care au succes sunt 
cele care au făcut-o deja de mai multe ori înainte. Există Suflete 
„de elită” care au stăpânit procesul atât de complet încât să poată 
alege exact în ce corp vrea să intre. Toate Informațiile referitoare 
la un ovul nou fertilizat sunt deja prezente în Domeniul Mental.Ce 
este ADN-ul, dacă nu Informație, pe care o Minte o poate citi cu 
ușurință odată ce știe cum (la fel cum oamenii liberi din Matrix 
pot citi cu ușurință Codul Mașinii)? O Minte de Elită poate sparge 
codul ADN-ului și poate, de asemenea, să detecteze mediul care 
înconjoară un anumit ou fertilizat: părinții, cât de bogați sunt, ce tip 
de casă și locuri de muncă au, în ce țară trăiesc și așa mai departe. 
La urma urmei, aceasta este doar Informație. Sufletele, pe măsură 
ce se dezvoltă, devin tot mai bune în procesarea Informaţiilor, 
până ce devin atât de bune, încât pot accesa puteri divine. Sufletele 
de Elită nu se aruncă într-un Corp în mod aleator. Ele aleg Corpul 
pe care îl vor locui. Ele aleg viața pe care o vor conduce. Sufletele 
cu adevărat inteligente știu să aleagă viețile care le vor aduce mai 
aproape de divinitate. Rasa umană conține un număr semnificativ 
de Suflete de Elită. Cei care se află pe calea către Gnoză aparțin 
a două grupe principale: tipurile de personalitate Myers-Briggs 
INTJ și INTP. Sufletele de Elită sunt suflete „vechi” – veterane 
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care au locuit anterior mai multe corpuri umane. Cele mai multe 
suflete umane sunt „tinere”, imature și naive. Aceste suflete au 
scăpat recent din lumea animală și rămân oarecum animalice. Ele 
tind să fie extravertiții Myers-Briggs, de tip Senzitiv şi Emotiv. 
Ele nu sunt niciodată Intuitive sau Gânditoare (Thinking). Sunt 
proaste și ușor de înșelat. Miliarde de avraamiști din lume sunt 
suflete crude care încă nu înţeleg nimic despre Realitate. Acestea 
sunt „Sufletele Fraiere”, ușor de comandat, pradă ușoară pentru 
Forțele Întunericului. Toți avraamicii sunt adoratori ai diavolului 
fără a o pricepe. Ei sunt creduli și ascultă pe oricine care strigă 
la ele, îi intimidează și îi domină. Toți sunt supuși, deoarece nu 
recunosc „mai binele”. De asta sunt toți în genunchi. Niciodată 
nu le-a trecut prin cap că este de neconceput că „Dumnezeu” ar 
cere vreodată ca cineva să-i îngenuncheze. Dumnezeu nu poate 
fi Narcisist. Nicio ființă sănătoasă, rațională, nu ar simți altceva 
decât repulsie dacă cineva ar îngenunchea în fața lui. Avraamicii 
nu se închină lui Dumnezeu; ei se închină Puterii. De aceea ei cred 
că este în întregime rezonabil ca ei să fie în genunchi. De aceea 
se închină şi Regilor. De aceea se închină şi Celebrităților și celor 
Super-Bogați. De aceea se închină şi Falşilor Profeți. E vorba de 
Putere. Se închină oricui e mai puternic decât ei și mai presus de 
toate, se închină puterii infinite a unui presupus „Dumnezeu”. Da, 
este adevărat că Puterea Brută iubește să fie venerată – dar acesta 
este Diavolul, nu Dumnezeu.

Dumnezeu este Raționalitate pură și are zero interes pentru 
a fi venerat. Constrângerea la Închinăciune este totul despre Putere, 
Emoție, Individualism, Auto-Celebrare. Nu are nimic de-a face cu 
Rațiunea. De fapt, sunt opuse. ”

Oyegoke Prometheus Emrys
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CELE 4 VIZIUNI ASUPRA EXISTENŢEI

„1) Teiștii (Avraamiștii) cred că „Dumnezeu” – o Super-
Ființă atotputernică – este unitatea de bază a Existenței și toate 
lucrurile derivă de la el. El creează totul din Nimic, deci există o 
distincție clară între Creator și Creația lui. Creatorul este etern și 
necesar. Creaţia sa este temporală si contingentă. Creatorul trebuie 
să existe. Creatul lui nu-i musai să existe. El a ales să o facă să 
existe.

2) Panteiştii (adepții religiei orientale) cred că 
„Dumnezeu”, sau „Unicitatea” (Oneness), sau „Calea” (The 
Way) este unitatea de bază a Existenței. Spre deosebire de 
Dumnezeul Avraamic, această Unicitate creează totul, nu din 
Nimic, ci din Sine. Prin urmare, totul este într-adevăr „Dumnezeu” 
și devii „Iluminat” atunci când realizezi că eşti de fapt, Dumnezeu. 
Evadezi din durerile și îndoielile existenței temporale și contingente 
(Samsara = lumea materială, ciclul morții și renașterii la care este 
legată viața în lumea materială) prin mutarea Conștienței tale către 
ordinea eternă și necesară a existenței (numită Nirvana, Moksha 
sau Tao).

3) Ateii (oamenii de știință) adoptă viziunea Avraamică 
asupra lumii, debarasându-se însă de „Dumnezeu”. Pentru Ştiință 
nu există nicio ordine necesară, eternă a Existenței. Lucrurile 
temporale, contingente (materia) pot fi create din Nimic, fără nici 
un Motiv/Raţiune. În vreme ce avraamiștii cred că un Dumnezeu 
inteligent creează în mod miraculos lumea din Nimic, oamenii de 
știință cred că din Nimic, se creează în mod aleatoriu și miraculos, 
lumea. Oamenii de ştiință înlocuiesc o Fiinţă Miraculoasă 
(„Dumnezeu”) cu un Miracol şi mai mare: Inexistenţa care 
la întâmplare generează Existenţa, prin niciun Mecanism. 
„Explicația” Ştiinței pentru Realitate, este cea mai apropiată de 
Magie și Minune!? Asta pentru că știința refuză să recunoască 
o Ordine Eternă și Necesară a Existenței. Știința înlocuiește o 
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ordine eternă, rațională, cu o ordine temporală și irațională bazată 
pe întâmplare, acauzalitate, indeterminare, accident și șansă. 
Existența nu poate veni din Non-Existență și viceversa. Știința 
încearcă să stabilească o relație între Inexistență și Existență 
chiar dacă acest lucru este imposibil datorită faptului că cea mai 
fundamentală lege științifică este Legea Conservării Energiei: 
energia nu poate fi nici creată, nici distrusă.

Dacă acceptați acest lucru, atunci sunteți de acord că există 
o ordine energetică eternă și necesară. Știința nu este de acord. În 
schimb, știința susține că energia poate fi creată sau distrusă 
la întâmplare. Astfel, știința vorbește despre „împrumutarea” 
energiei din Nicăieri și apoi „răsplătirea” înapoi în Nicăieri!? 
Pretenţia Ştiinţei de a fi în concordanță cu Conservarea Energiei 
este deci frauduloasă și ridicolă.

4) Matematica ontologică afirmă că unitatea fundamentală 
a Existenței este Monada Matematică, iar acesta nu este altceva 
decât ceea ce umanitatea numește Mintea sau Sufletul. Este 
Eternă și Necesară și este făcută din Energie Pură. „Energia” 
în sine cuprinde Unde Sinusoidale Matematice, Imateriale care 
există în afara spațiului și timpului. Lumea nu este creată de 
„Dumnezeu” (Avraamism), din „Dumnezeu” (religia orientală), 
sau din Nimic (știința), ci din sistemele eterne de energie 
matematică, care sunt Minți vii, indestructibile.

Matematica ontologică l-a înlocuit pe Dumnezeu cu o 
„Ecuație a lui Dumnezeu”, care servește drept ecuație de bază 
a Existenței, și definește proprietățile tuturor Monadelor și toate 
Interacțiunile lor.

Știința este o întreprindere empirică bazată pe Simțuri, 
Experimente şi Observații.

Matematica Ontologică este bazată pe Rațiune, Logică, 
Analiză și Dovadă.
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Deci, aveți patru opțiuni atunci când vine vorba de 
înțelegerea existenței:

1) teismul (un Dumnezeu etern, necesar, care creează 
lumea din Nimic);

2) panteismul (o Unicitate eternă, necesară care creează 
lumea în Sine);

3) ateismul (Inexistența care creează la întâmplare lumea);
4) deismul (o ordine matematică eternă și necesară a 

Monadelor care creează lumea).
Tot ceea ce credeți și gândiți despre Realitate, va rezulta în 

întregime din viziunea asupra lumii pe care alegeți să o îmbrăţişaţi. 
Odată ce ați ales, niciuna dintre celelalte 3 posibilități nu vă va 
mai satisface.”

CE AR TREBUI SĂ ŞTIE LUMEA • fragmente

„Când sărbătoreau străbunii noştri Anul Nou? (atenţie 
„daci cre(ş)tini”!)

25 Martie, atunci este momentul! Aceasta a fost în 
momentul Echinocţiului de Primăvară, când orele de lumină 
egalează orele de noapte. Acesta a fost considerat momentul 
Primăverii, timpul pentru Noua Creștere, Viața Nouă, văzută ca 
un Nou Început, un An Nou. Astăzi, sărbătorim această perioadă 
a anului ca fiind PAŞTELE!

Uită-te la numele lunilor noastre dacă nu mă crezi. 
Septembrie este acum a 9-a lună, însă SEPT înseamnă ŞAPTE. 
Octombrie este luna a 10-a, totuși OCT înseamnă OPT. La fel 
ca luna noiembrie și luna decembrie este luna a 12-a, dar DEC 
înseamnă ZECE!

Religiile Avraamice au reuşit să ne îndepărteze de la 
Ciclurile Naturale, făcându-ne mai ușor de Controlat cu 
Poveştile lor.

Hristos era de fapt Soarele care în fiecare cultură era 
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venerat de mii de ani ÎNAINTE de Hristosul creștin. Aceste 
„poveşti” despre Hristos sunt despre Soare care se mișca prin cele 
12 semne ale Zodiacului. Iată de ce Hristos avea 12  ucenici.

25 decembrie (Solstiţiu de Iarnă) a fost întotdeauna, în 
fiecare cultură, ziua în care am sărbătorit Nașterea din nou a 
Soarelui (creşterea), cunoscută sub numele de Dies Natalis Solis 
Invicti. Aceasta a fost ziua în care Soarele (Hristos) a început să 
se înalțe în Ceruri după „trei zile de dormit”.

Lucifer a fost planeta Venus.
Venus (Lucifer) face forma Pentagramei în Ceruri în 

timpul ciclului său de 8 ani. De aici, importanța Pentagramei în 
Științele Oculte și Kabbalah, Venus (Lucifer) fiind divinizat(ă) 
ca Zeitate.

Lucifer (Venus), în ciclul său ceresc apare dimineața 
ÎNAINTE de Soare (Hristos) anunțând astfel sosirea iminentă a 
acestuia. Prin urmare, Lucifer (Venus) a fost considerat a fi un 
„mesager” și a fost astfel identificat ca un Înger (adică mesager). 
Lucifer înseamnă literalmente Aducătorul de Lumină, de unde 
și numele original.”

Steve Gamble

 N.A. - Pentru detalii astronomice şi istorice în chestiunea 
Religiilor, urmăriţi neapărat acest filmuleţ (printre multe altele 
vizionabile pe Youtube):

https://www.youtube.com/watch?v=88GTUXvp-
50&feature=youtu.be

ÎNGERUL

„Îngerii există. De fapt, ei sunt în noi! Sau mai degrabă ei 
sunt Sinele nostru Superior. Din nefericire pentru noi, Conștiența 
noastră se află în Sinele Inferior, partea care este mult mai aproape 
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de fiare decât de Dumnezeu. De aceea atât de mulți oameni 
consideră această lume IAD, mai degrabă decât RAI.

Oamenii se întreabă despre Conștiență. Dumnezeu a folosit 
Îngerii pentru a face oamenii conștienți. Suntem numiți „maimuţa 
a cincea”. Ei bine, celelalte patru maimuțe nu sunt Conștiente. 
Legătura noastră divină este furnizată prin Îngeri.

Oamenii au o natură umană și angelică într-un singur trup, 
așa cum Isus Hristos ar fi avut o natură umană și divină într-un 
singur corp. Ingerul este ceea ce este cunoscut ca „îngerul nostru 
pazitor”.

Socrate l-a numit „Daemon” și îi atribuia toate deciziile 
sale importante.

Psihologul Julian Jaynes a introdus conceptul că oamenii 
au fost odată „bicamerali”. Jaynes a susținut că doar cu câteva mii 
de ani în urmă, oamenii NU erau Conștienți. În schimb, aveau o 
„parte Executivă care dădea comenzi”, și o „parte Ascultătoare” 
care urma instinctiv aceste comenzi. Executivul a fost numit 
„Dumnezeu” și a fost venerat de către om. Potrivit lui Jaynes, 
această structură dualistă a fost originea tuturor religiilor umane și 
a sistemelor spirituale.

Există două domenii în univers. Unul este domeniul 
„științific” al spațiului, al timpului și al materiei. Acesta este 
numit domeniul „temporal”, domeniul muritorilor. Este un 
domeniu Local, unde totul este separat de orice altceva. Al doilea, 
este un domeniu Imaterial în afara spațiului și timpului. Acesta 
este o Singularitate, făcut mai degrabă din Frecvențe decât din 
Materie. Acesta se numește domeniul „Etern”. Din moment ce 
este indestructibil, este domeniul tuturor Nemuritorilor. Este 
un domeniu Non-Local. Nu poate fi înțeles de știință, deoarece 
se află în afara actualei Paradigme Ştiințifice. Este un domeniu 
Noumenal, Non-Senzorial pe care Experimentele nu îl pot atinge. 
Este, totuși, complet inteligibil prin limbajul perfect, infinit al lui 
Dumnezeu, al Naturii: MATEMATICA.

Acesta este un univers al Minții, nu un univers al Materiei. 
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Oamenii sunt conectați la ambele domenii… prin Îngerii Păzitori, 
prin „Sinele nostru Superior”.

Nu este timpul să înțelegem adevărata natură a Realității, 
adevărata natură a Conștienței? Nu este timpul să învăţăm secretele 
îngerilor? Nu este timpul să vă împliniți visele eliberându-vă 
propriul Înger Interior? Deveniți ființa glorioasă care ați fost 
destinată a fi.

Odată ce înțelegeți natura Îngerului, veți înțelege ce trebuie 
să faceți cu viața voastră. Veți cunoaște în sfârșit Semnificația 
Vieții Voastre.

Nu ascultați pe cei care vă propăvăduiesc azi actuala 
Paradigmă. Acești oameni sunt închiși în Sinele lor Inferior. Ei 
sunt „frânele” lumii noastre, ținându-ne pe toți închiși într-o 
Realitate Falsă.

Goethe a spus: „Nimeni nu este mai Sclav decât cei care 
cred în mod fals că sunt Liberi”.

E timpul să fim cu adevărat Liberi, și acest lucru poate 
fi realizat numai prin ridicarea spre Înălțimi, prin fuziunea cu 
Îngerul Păzitor, prin conexiunea noastră personală cu Divinul.

Un corp uman este doar o crisalidă. Omul – adevăratul om 
– este destinat să se supună unei metamorfozări complete și să-i 
crească aripi … ca un înger radiant.

Şi tu ești parte a Experimentului Divin.”

ÎNGERII SUNT REALI

„Datorită scepticismului științific, Îngerii sunt de 
obicei considerați o absurditate, însă mulți dintre cei mai mari 
intelectuali ai lumii, cum ar fi Socrates, Platon, Plotinus, 
Sf. Augustin, Bonaventure, Thomas Aquinas, Descartes și 
Leibniz au acceptat existența lor. Acești gânditori iluştri erau mult 
mai inteligenți decât oamenii de știință tipici, și trebuie spus că 
știința nu a demonstrat niciodată inexistența Îngerilor şi cu atât 
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mai mult, a Minţii. De fapt, Îngerii sunt creaturile arhetipale ale 
Minții, deoarece sunt fără corpuri materiale. Sunt intelecturi 
pure și posedă o Cunoaștere uluitoare, divină. Atunci când au 
nevoie temporar de un organism pentru a interacționa cu oamenii, 
ei își pot valorifica puterea și cunoștințele intelectuale pentru a 
produce unul, din atomii din aer.

Existența Îngerilor este dovedită de Matematică. 
Îngerii nu sunt mai misterioși sau mai incredibili decât 
numerele „imaginare” și „complexe”, monadele leibniziene 
(singularități) sau fotonii fără masă, fără dimensiuni sau zero 
și infinit. O mare parte din cele susţinute de oamenii de știință 
cu privire la Mecanica Cuantică sunt de un ordin mult mai 
ridicat de improbabilitate, ilogică și absurditate decât orice 
s-ar fi spus despre Îngeri. De fapt, știința ar face bine să studieze 
Matematica „Îngerilor” - Ontologică - dacă dorește să spună 
lucruri sănătoase, raționale despre Mecanica Cuantică.

Oamenii aparțin Ordinii Dimensionale a Existenței, iar 
Îngerii aparțin Ordinii Fără Dimensiuni.

Știința, bazată pe Materialism, Empirism și 
Dimensionalitate, nu poate spune literalmente nimic despre 
existența fără dimensiuni, dar există un subiect suprem pentru 
știință care poate face totul atât de ușor… Matematica.

Plotinus a spus: „Omenirea se găsește la jumătatea 
distanței dintre zei și fiare”.

Ce suntem noi – animale mai evoluate sau îngeri căzuți? 
… sau suntem noi Înger în Maimuţă?”

APOLLO ȘI DIONYSOS

Apollo este Intelect și Dionysos este Voinţă/Will. 
Dionysos este Id, în timp ce Apollo este SupraEul ( Psihicul 
după Freud: Id, Eul, SupraEul). Dionysos este Irațional (în 
măsura în care evită orice standard obiectiv și este condus 
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exclusiv de impulsurile sale). Apollo este Rațional.
Un al treilea Dumnezeu – Dumnezeul roman Janus – 

acționează ca Eul, care mijlocește între Apollo și Dionysos. Janus 
are două fețe și poate privi în față și înapoi. Janus poate, prin 
urmare, să privească şi Id-ul și Super-Eul și să negocieze Rațional 
între ele.

Am putea numi Satan Id, Lucifer Superego și Abraxas 
Ego.

Acestea sunt toate schemele dialectice: Id-ul este Teza, 
SuperEul este Antiteza, și Eul este Sinteza.

Universul începe ca Dionysos și manifestă o feroce Voinţă 
de Putere. 

 Apollo evoluează treptat de la Dionysos, la fel ca în teoria 
Creierului Triunghiular (Triune Brain): Neocortexul (unde 
are loc procesarea rațională) evoluează din creierul iniţial/stem 
(creierul reptilian dedicat Voinței Pure) și Sistemul Limbic 
(dedicat Sentimentelor și Intuițiilor).

Majoritatea bărbaților sunt controlați de Creierul 
Reptilian, iar majoritatea femeilor de cel Limbic. Omenirea mai 
înaltă este controlată de Neocortex. Id-ul Freudian este situat în 
Creierul Reptilian și în Sistemul Limbic „inferior”. SuperEul 
Freudian este situat în Sistemul Limbic „superior” și Neocortexul 
Inferior. Eul freudian este situat în Neocortexul Superior.

Neocortexul Superior este viitorul omenirii, lansarea 
umanității la divinitate.

Omenirea Mythos este definită de Creierului Reptilian și 
de cel Limbic. Logosul omenesc este definit de Neocortex.

Uită-te la Avraamism … absolut deconectat de Neocortex: 
„Raţiunea este Curva diavolului “, a spus Luther. Avraamismul 
este despre Credință, care nu are nicio legătură cu Rațiunea. Uită-
te la Islam, plin de teroriști maniacali și persecutori intoleranți. 
Aceasta este o religie pură Id (și iudaismul ar fi fost exact același 
lucru dacă „poporul ales” s-ar fi dovedit în Istorie mai de succes 
din punct de vedere militar).
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Creștinismul este mai 
mult o religie a Creierului 
Limbic. În Biblia creștină, 
Vechiul Testament este despre 
Creierul Reptilian și Noul 
Testament despre Creierul 
Limbic.

Tora (Talmudul) și 
Coranul sunt ambele exclusiv 
legate de Creierul Reptilian. 
Nici o altă religie în afară de 
Iluminism nu este interesată 
de Neocortex.

I l u m i n i s m u l 
este religia monismului 
dialectic (auto-rezolvare, 
auto-optimizare matematică 
ontologică). Începe ca Voința Pură (Dionysos), apoi evoluează 
spre Intelect (Apolonic). Prima încercare de înțelegere a lumii 
este prin Emoționalismul Mythos, care este apoi înlocuit de 
Raționalismul Logosului.

 Dacă vrem să devenim Dumnezei, trebuie să fim ghidați de 
Neocortex, Logos și Apollo. 

 Acesta este destinul Omenirii „Noi”. Omenirea „Veche” 
este blocată în nebunia lui Mythos. Este garantat că a doua ne 
duce drept spre EXTINCŢIE.

 Demiurgul YHWH – Satana, „Dumnezeul” Avraamic, 
este Dionisian, condus de Voința Pură.

 Citiți Tora, Vechiul Testament și Coranul și veți vedea că 
ele privesc Dominația și Supunerea, morcovul (raiul) și bastonul 
(iadul) și Controlul Minții prin Spălarea Creierului.

 Masa Rotundă Meritocrată, pe de altă parte, se referă la 
Raționalism și la abolirea Stăpânilor și a Sclavilor.
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TRECUT VS. VIITOR

Domnia Dogmei (trecut) vs. Domnia Rațiunii (viitor).
Domnia Elitei Privilegiate vs. Domnia Elitei Meritocratice.
Religia vs. Ştiință, Matematică, Filozofie, Psihologie și 

Sociologie.
Mythos vs. Logos.
Cosmologia lui Ptolemeu (pământul creat de Dumnezeu și 

plasat în centrul universului) vs. Universul Infinit (Pământul nu 
are un loc special și nu există niciun Dumnezeu Creator).

Dumnezeul Creaţiei vs. Dumnezeul Evoluţiei.
Dumnezeul Tiran vs. Dumnezeul Mentor și Ghid.
Omul ca Sclav al lui Dumnezeu vs. Omul care devine 

Dumnezeu.
Devoțiune, Credință, Supunere, Acceptare a Ordinii 

Sociale vs. Intelect, Libertate, Autonomie, Independență, Merit, 
Cunoaștere.

Este timpul ca omenirea să înlăture lanțurile Trecutului. 
Trebuie să Evoluăm. Musulmanii, evreii și creștinii așteaptă ca 
noi să fim minţiţi de Coran, Tora și Biblia, pentru un miliard de 
ani. Nu este Nebunesc? Trebuie să ne mișcăm Înainte și În Sus și 
să lăsăm pe Retardaţi să se scufunde înapoi în vechiul Noroi care 
le-a dat naștere. Călătorie sprâncenată.

„Tirania, ca și Iadul, nu este cu ușurință înfrântă, totuși 
avem această consolare: cu cât Lupta este mai grea, cu atât mai 
mare este Triumful”.

Thomas Paine

Religia Secretă a Illuminaților, pagina 2381, Cortina 
Finală
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A ÎMPĂCA ŞI CAPRA ŞI VARZA

„Marcion din Sinope a susținut că Vechiul Testament 
și Noul Testament reflectau dumnezei cu totul diferiți. În ceea 
ce privește conținutul lor, acest lucru este în întregime adevărat. 
O singură problemă logică ce nu putea fi depășită bineînțeles, 
era că Isus Hristos pretindea că este fiul lui Dumnezeu din 
Vechiul Testament (IHWH) și că niciodată nu a repudiat nimic 
din Vechiul Testament. Combinația dintre Vechiul Testament și 
Noul Testament permite justificarea oricărei poziții. Cele două 
cărți acoperă întreaga gamă de posibilități. Din acest motiv, 
Creștinismul s-a dovedit cea mai de succes religie a lumii. Elitele 
puternice iubesc Vechiul Testament – povestea dictaturii. Masele 
slabe iubesc Noul Testament – povestea celor care au suferit pe 
pământ, fiind răsplătiți în ceruri. Această combinație este pur 
şi simplu genială din punct de vedere psihologic, dar din orice 
perspectivă rațională este imposibil să reconciliem mesajele din 
Vechiul și Noul Testament. În ceea ce privește mesajele principale, 
ele se contrazic conceptual reciproc (deși trebuie spus că multe 
lucruri greșite pot fi descoperite și în Noul Testament).

Creștinismul, dacă nu avea nici o legătură cu Vechiul 
Testament, nu ar fi reușit niciodată: cei puternici l-ar fi zdrobit. 
Dacă Isus Hristos ar fi condamnat Vechiul Testament, numele lui 
va fi fost acum necunoscut în lume. Aceasta este Legea Puterii.

Biblia creștină este un document „cu două feţe”, un 
adevărat Janus: împacă şi varza şi capra. Cei puternici și cei slabi 
pot vedea ceea ce vor, bogați și săraci, de stânga și de dreapta, 
conservatori, liberali și radicali. Absolut toată lumea poate lua 
ceea ce vor de la Biblie. Și, tocmai din acest motiv, este cea mai 
rea și lipsită de sens carte ce a fost scrisă vreodată (și în acelaşi 
timp, cea mai reușită carte a tuturor timpurilor).

„Orice jumătate de Adevăr este o Minciună” spun 
iluminiştii.
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Elita Privilegiată nu ar putea niciodată să se îndoiască: 
Iluminismul reprezintă cel mai rău coșmar pentru ea. Nu există 
nicio îndoială despre ce înseamnă Iluminismul pentru monarhi, 
nobili, aristocrați, familii dinastice, elită și super-bogați – sfârșitul 
lor! De ce Creștinismul este total ambivalent cu privire la „de a 
cărui parte este”? Isus Hristos nu a fost mai bun decât Pontius 
Pilat. Acesta din urmă și-a spălat mâinile de responsabilitate. 
Primul a declarat: „Rânduiți lui Cezar ce este al lui Cezar”. 
Cu acest răspuns tipic evaziv, Isus Hristos s-a asigurat că nu a 
devenit niciodată o icoană pentru provocarea Puterii. El a făcut un 
compromis cu Puterea; el a legitimat-o. “

ILLUMINATI

„MONKEY RELIGION”?

Un studiu de la Universitatea Duke a arătat că maimuțelor 
de sex masculin le place să privească maimuțele „zei” și „porno 
maimuțe”. Maimuțelor li s-a oferit o alegere între două ecrane: 
dacă se uitau la unul, primeau un suc de fructe, iar dacă se uitau 
la celălalt, nu obțineau nimic. Prin urmare, fiind mari fani ai 
sucurilor de fructe, ei se uitau întotdeauna la primul ecran … 
cu excepția a două situații specifice. Una a fost „porno” – a se 
uita la posterioarele maimuțelor femele - și al doilea și cel mai 
„frecventat” era „închinarea” (religie rhesus!) la portretele 
membrilor dominanți, ai masculilor alfa. Pentru maimuțe acestea 
erau celebritățile, zeii pe care doreau să-i imite sau să li se închine.

S-a spus că această situaţie e similară cu obsesia umană 
pentru cultul celebrității.

Celebritățile sunt dominante, alfa, zeii umani. Ei primesc 
cea mai mare parte a resurselor, cei mai buni parteneri, ce-i mai 
bun din toate. Oamenii doresc să fie cu ei pentru a culege firimituri 
de la mesele lor, sau jinduind la o parte din bogățiile care se învârt 
în jurul lor.
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Celebritatea este un bilet de aur, accesul la viața bună.
Oamenii se slăbesc la genunchi atunci când văd paparazzi 

care se agită deoarece cei divini, stropiți cu praf de stele, sunt în 
apropiere. Oamenii își dezactivează facultățile critice.

Deci, dacă sunteți un mare fan al celebrităților, priviți-vă în 
oglindă și încercați să vedeți maimuța interioară… nu ați evoluat!

Celebritățile sunt o glumă. Nu este nimic „alfa” în ei. Cei 
mai mulți dintre ei sunt doar niște actori proști, care se joacă în a 
fi alți oameni. De obicei, este un personaj pe care îl interpretează, 
care îi lansează în „Circ”. Oamenii iubesc arhetipul Celebritate. 
Dar se înşeală. Sunt niște pânze goale pe care NOI proiectăm 
imagini divine și apoi ne închinăm lor.

Nu este timpul să ne închinăm în schimb NOUĂ ÎNŞINE?”
Vremea „Noilor Dumnezei ai Majorităţii Democratice” se 

apropie de sfârşit.
Liga Libertăţii Nimenilor (League for the Liberation of 

Nobodies – L.L.N.) e pe Al Doilea Val al Iluminismului!”

BIBLIA
 
„Istoria nu susține Biblia, care este o ficțiune pură. 

Domnilor şi doamnelor, sunteți complet înșelaţi și nu gândiţi cu 
Mintea dumneavoastră. Dumnezeul Avraamic este cea mai mare 
Făcătură. Îndoctrinând copiii despre un om imaginar cu o carte 
de acum 2.000 de ani și spunându-le că este Adevărul, este Spălare 
de Creier. Nu există nici o dovadă a lui Dumnezeu, doar Minciuni, 
Mituri și false Minuni. Niciuna din poveștile din Biblie, nu s-a 
întâmplat așa cum e scris. Majoritatea nu s-au întâmplat deloc. 
Exodul este o mistificare în proporție de 100%. A fost un Faraon 
Ramses al II-lea, dar el nu a întâlnit niciodată un Moise şi nu a 
avut nicidecum 600.000 de sclavi evrei. Spuneți-mi cum a găsit 
Isus 12 oameni cu nume europene în Orientul Mijlociu acum peste 
2.000 de ani?...
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Biblia este ficțiune și majoritatea, dacă nu chiar toate, 
afirmațiile istorice sunt false.

Faceți niște cercetări, vă rog, puteți învăța ceva nou. Eu 
am cercetat în biblioteci și baze de date pentru a găsi dacă există 
fapte sau obiecte fizice care să indice vreo probă. Există falsuri 
peste falsuri. Giulgiul din Torino este un fals de succes din Evul 
Mediu. O Făcătură foarte veche, foarte reușită. Oh, și vă pot spune 
de ce biblia este cunoscută sub numele de „cartea”. Înainte de 
inventarea tiparului în anii 1500, biblia era singura carte pe care 
o văzuseră mai mulți oameni în acel timp. De asemenea, în anii 
1500, biserica avea mari Bogății și Putere, astfel încât majoritatea 
cărților tipărite cu cele mai vechi prese de tipărire erau biblii. 
Biblia pe care o cunoaștem cel mai bine astăzi a fost creată de Cler 
pentru a forţa masele să-l accepte pe Dumnezeul Avraamic și cu 
el, Puterea Bisericii. Nu e de mirare că biblia este cea mai vândută 
din toate vremurile, deoarece în timp, „cartea” avea un avantaj 
nedrept asupra tuturor celorlalte cărți.

Pentru a cumpăra o astfel de încărcătură de ficțiune, trebuie 
să fii prost.

Desigur, majoritatea creștinilor știu foarte puțin despre 
istoria religiei lor, astfel încât poate că unii sunt doar Prost Informați 
și nu sunt de fapt, Idioți. Sper că este așa. Cum Capitalismul și 
Suprapopularea ne vor ucide pe toți dacă nu ieșim în Spațiu, avem 
nevoie de mai mulți oameni inteligenți pentru asta. Credința poate 
să fi construit cele mai mari Biserici, dar nu este foarte bună pentru 
crearea Navelor Spațiale.

Dacă tu crezi cu adevărat că Biblia este o scriere despre 
Dumnezeu, atunci ești un Idiot și nu vei fi de niciun folos pentru 
ca Omenirea să ajungă la Stele. Dacă sunteți capabili să depășiți 
Spălarea Creierului încă din Copilărie, ar putea exista o anumită 
Speranță pentru dumneavoastră.”

Phil Smith
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DESPRE CREDINCIOŞII AVRAAMICI

„Credincioşii Avraamici sunt Proști. Cum pot să creadă 
nonsensurile propăvăduite de papi, preoți, pastori, imami și rabini? 
Nici unul dintre ele nu are o iota de sens.

Este o fantezie totală.
Nu vă îndoiţi: aceste religii sunt creațiile lui Satana. Scopul 

lor specific este de a permite ca oamenii să fie controlați; pentru 
a-i induce să-și abdice inteligența, să-i dirijeze ca pe o Turmă şi 
să-i umple de Frică. Ei conduc oamenii cât mai departe de Adevăr.

Comparați Iluminismul cu Creștinismul, Iudaismul și 
Islamul. Iluminismul a oferit un cadru cuprinzător la 360 de 
grade, compatibil din punct de vedere științific, în care totul poate 
fi înțeles logic, fără a se recurge la sperietori. Ar putea oare un 
singur creștin, evreu sau musulman să ne contrasteze? Nicio 
şansă. Ar încerca ei vreodată? Nicio şansă. Ei vor face ceea ce au 
făcut întotdeauna, cred ceea ce au crezut mereu. De ce? Pentru 
că este mai ușor, pentru că este Calea Celei Mai Mici Rezistenţe. 
Este mult mai ușor să vă ridicați mâinile și să spuneţi „Cred!”. 
Avraamicii sunt printre cei mai dobitoci oameni de pe pământ. Nu 
se pot adapta Vremurilor Noi ce se întrevăd.

Aceasta este diferența dintre o Religie bazată pe Cunoaștere 
și una pe Credință. Acesta din urmă este drumul spre Ruină, spre 
Întuneric. Credincioșii merg permanent înapoi în Trecut, într-o 
Ignoranță tot mai mare.

Alăturați-vă Armatei Luminii. Într-o zi, în viitor, nu vor 
mai exista creștini, musulmani sau iudaici. Ei vor dispărea în 
Întunericul Istoriei. Ei sunt „pe o linie moartă” din punct de vedere 
dialectic, un „cul-de-sac”. Cursa lor este deja terminată. Pur și 
simplu nu știu încă.”

ILLUMINATI

 https://youtu.be/TKcjYXORKAM 
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ATEISMUL

E ADEVĂRAT că Universul este LUMINĂ cum spun unii 
ATEI, dar adaug conform viziunii Iluministe că acesta are două 
„componente”:

– LUMINA PURĂ corespunzătoare Universului 
Adimensional (MINTE, PSIHOCOSMOS).

– LUMINA SPARTĂ corespunzătoare Universului 
Dimensional (CORP, MATERIE, HYLOCOSMOS).

 Din păcate ATEII nu ţin cont de Universul Adimensional, 
fiind MATERIALIŞTI-EMPIRICIŞTI, în vreme ce 
ILUMINISMUL este IDEALIST-RAŢIONALIST.

 În figura de la pagina 139 este reprezentarea celor trei 
domenii pe baza FORMULEI LUI EULER, numită de Iluminişti 
GOD FORMULA: Idealismul pur (religii), Materialismul pur 
(ateism bazat pe ştiinţa empiricistă) şi Iluminismul: cu toate astea 
sunt mai aproape de ADEVĂR decât adepţii Religiilor Majore, 
cu menţiunea că orice „Jumătate de Adevăr” este în fond o 
MINCIUNĂ.

MATERIA nu dă naştere la VIAŢĂ, ci invers: MINTEA 
VIE creează MATERIA/CORPUL.

Nu avem un proces Haotic, Aleatoriu, Iraţional, de apariţie 
a Vieţii, ci unul Ordonat de Mintea Universului: MATEMATICA 
ONTOLOGICĂ.

Când ATEII vor integra Matematica Ontologică cu 
Materialismul Empiricist (bazat exclusiv pe Experimentul 
Ştiinţific), vom avea victoria ILUMINISMULUI, iar Omenirea 
va face saltul spre SUPER-OM (HyperHumanity) înţelegându-şi 
ESENŢA DIVINĂ. Va fi momentul deschiderii drumului pentru 
Marea Teorie Unificată a Întregului (The Grand Unified 
Theory of Everything).

Pe de altă parte, când Religiile vor integra CUNOAŞTEREA 
şi RAŢIUNEA, vor accede la ILUMINISM.
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Fundamentaliştii Religiilor Majore ignoră că Orfismul 
a murit într-un anume sens, la fel ca religiile grecilor antici, ca 
Zoroastrismul, ca Animismul, Mitraismul ş.a.m.d. Aceeaşi soartă 
o vor avea şi actualele Religii Majore.

RELIGIA noastră trebuie să se întoarcă la Calea ce i-a fost 
Întreruptă, Denaturată şi Deturnată de Religia Iudaică Avraamică şi 
să-i continue DEVENIREA: GNOSTICISMUL STRĂMOŞESC / 
ZAMOLXIANISM ca „rudă apropiată” a Mitraismului.

Asta deoarece numai o ALTĂ RELIGIE, care să Unifice 
şi să Completeze cu Cunoaşterea Matematică şi Psihologică, va 
pune de acord toate Religiile Majore cu Ateismul Ştiinţific în 
Spiritul ILUMINISMULUI. Cei care posedă CUNOAŞTEREA, 
în special a Matematicii Ontologice, Fizicii Cuantice, Psihologiei 
şi Filosofiei, ştiu că GNOSTICISMUL nu are Biserici, ci 
BIBLIOTECI, nu are Cărţi Sfinte, ci CĂRŢI DE TEXT, nu are 
Preoţi, ci MARI ÎNŢELEPŢI: Matematicieni, Filosofi, Psihologi, 
Adevăraţi Artişti.

SCOPUL ILUMINISMULUI este pasul spre 
HYPERHUMANITY, spre o COMUNITATE DE ZEI!!!

Omenirea nu trebuie să-l caute pe Dumnezeu ÎN AFARĂ, 
ci chiar în propriul INTERIOR MENTAL.

Nu Dumnezeu a creat Omenirea, ci INVERS.
Dumnezeu e MINTEA şi CORPUL UNIVERSULUI, iar 

Materia/Corpul este rezultatul Minţii.
Cum „As Above, So Below”, Oamenii sunt „participanţi 

activi la Mintea Universului”, deci o FRÂNTURĂ DIN 
HOLOGRAMA LUI DUMNEZEU.

GNOSTICISMUL nu ne insuflă FRICA şi SUPUNEREA 
precum Religiile Majore, ci CUNOAŞTEREA şi RAŢIUNEA, 
deoarece ABRAXAS nu ne vrea Proşti, că altfel ar fi Masochist, 
ceea ce nu e dumnezeiesc!?
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Ştiinţa Materialist Empiricistă e considerată de 
Iluminism tot o Religie, bazată pe Credinţa că, de exemplu, din 
Nimic a avut loc Big Bang, ceea ce o face aproape mai Iraţională 
decât Credinţa Religioasă!? Asta nu înseamnă că oamenilor 
de ştiinţă nu li se datorează cea mai mare parte a DEVENIRII 
Omenirii până în prezent. În fond, după cum spunea Leibniz, 
„trăim în cea mai bună Lume posibilă”… problema este că s-a 
ajuns la „punctul de neîntoarcere”, când ori facem „pasul înainte 
spre HyperHumanity”, ori… dispărem.

Analizând PSIHOLOGIC persoanele religioase, dar şi 
oamenii de ştiinţă materialist empiricişti, se poate spune că 
aceştia sunt conform „TEMPERAMENTELOR KEIRSEY” 
majoritar în categoriile „Gardienii” (ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ) 
şi „Artizanii” (ESTP, ISTP, ESFP, ISFP). Aceste categorii 
reprezintă cca. 80% din populaţie şi sunt în principal subordonaţi 
SECURITĂŢII, SENTIMENTELOR, EMOŢIILOR și 
SIMŢURILOR. Ei sunt „Other Directed” şi „Tradition Directed” 
preocupaţi aproape exclusiv de propria PERSONA (imaginea lor 
către ceilalţi), motiv pentru care au UMBRA foarte „bogată”, având 
„multe de ascuns celorlalţi” de frica de a fi desconsideraţi şi de a-şi 
compromite deci IMAGINEA. Ei sunt permanent preocupaţi de 
propria SECURITATE, garantată în viziunea lor de RELIGII, dar 
şi de ŞTIINŢĂ cu a sa Paradigmă Materialist-Empiricistă. Ultimii 
au o doză de RAŢIONALISM, care-i deosebeşte de „majoritatea 
democratică” posesoare a unei doze de IDEALISM.

„Oamenii religioși resping știința fără a studia știința, 
oamenii de știință resping filozofia fără a studia filozofia și toți 
resping matematica ontologică fără să studieze matematica 
ontologică. Noi în schimb, am studiat profund matematica, 
religia, știința și filozofia. Deci, cine este cel mai bine echipat să 
furnizeze argumente informate bazate pe Cunoașterea inclusiv 
a poziţiei Oponenţilor? ”

Illuminati
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Menţionăm că ILLUMINATI sunt în mare majoritate 
Introvertiţi (I), Intuitivi (N) şi „Thinking Type” (T), deci puţin 
preocupaţi de Materie, Simţuri, Sentimente şi Emoţii. Ei sunt 
„Inner Directed” şi sunt în largul lor exclusiv cu persoane similare. 
Ei sunt Idealişti-Raţionalişti. Pentru a-şi echilibra Psihicul, ca 
oameni conştienţi de importanţa Homeostazei Psihice, ei practică 
în mod conştient diverse activităţi compensatorii.

Illuminati sunt în căutarea Tainelor Universului, 
explorându-se în profunzime conform Formulei Ermetice „As 
Above, So Below” pentru Conştientizarea propriei NeConştienţe 
(Unconscious), care e Poarta de Acces la NeConştienţa Colectivă 
a Omenirii (Collective Unconsciousness), către MINTEA 
UNIVERSULUI.

INTERNETUL a devenit un mijloc de ÎNDOBITOCIRE 
ÎN MASĂ.

 https://youtu.be/55zmLzh6gvU 

ILLUMINATI afirmă că a sosit vremea să fie utilizat pentru 
DEVENIRE.

TU cum îl foloseşti?

„Internetul accelerează totul. Ceea ce este cel mai accelerat 
este prostia umană. Distruge atenția. Este imposibil ca oamenii să 
studieze și să gândească. Reduce totul la videoclipuri simpliste, 
meme și sonerii. Promovează trolling-ul la scară globală. El 
răspândește peste tot efectul Dunning-Kruger și îi face pe oameni 
să creadă că opiniile lor nebune, ignorante, semi-coapte - bazate 
pe prejudecăți totale și refuzul de a gândi la un subiect nou pentru 
mai mult de o secundă - ar trebui difuzate pe tot globul.

Internetul intensifică și mărește mediocritatea și ura față de 
tot ceea ce este dificil și excelent.

Toți oamenii inteligenți trebuie să se întâlnească pentru 
a rezista nemulțumirii neobosite a rasei umane. Trebuie să ne 
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asigurăm că idiocrația universală nu va triumfa. Ce urăsc idioții 
cel mai mult? - Matematica ontologică!”

ILLUMINATI

ADN – „ŞARPELE COSMIC” ȘI DE CE ARCHONII 
ASCUND ADEVĂRUL • fragmente

„În cartea excelentă a lui Jeremy Narby, „Șarpele cosmic 
– ADN și Originea Cunoașterii”, el investighează Şamanismul 
și Cunoașterea biochimiei plantelor de populațiile indigene 
amerindiene.

El a descoperit și lucrările lui Mircea Eliade care afirmă 
că în Siberia șarpele apare în ideologia șamanică și pe costumul 
șamanului, chiar şi acolo unde șarpele în sine, este necunoscut.

O carte numită „Viziuni Ayahuasca: iconografia 
religioasă a unui șaman peruvian”, de Luis Luna și Pablo 
Amaringo, conține, printre o sumedenie de informații despre 
șamanismul amazonian, cincizeci de picturi de mare frumusețe 
ale lui Amaringo, care pictează numai ceea ce vede în timpul 
viziunilor șamanice. Când Narby a arătat această carte, și în special 
picturile, unui prieten cu o bună înțelegere a biologiei moleculare, 
prietenul său a spus, uitându-se la picturi: „Uite colagenul … şi 
rețeaua embrionară a axonului cu neuriții lui… acestea sunt 
triplu helix… și ăsta e fără îndoială ADN-ul, arătând ca un cablu 
telefonic.” Astfel, Narby a început să privească mai îndeaproape 
viziunile șamanului și legăturile cu ADN-ul.

Narby a observat în multe texte vechi și simboluri, sigilii 
și mesaje, aceeași imagine a unui dublu helix sau doi șerpi 
încolăciți – cum ar fi în Caduceus un simbol antic reprezentând 
Medicina – sau o reprezentare a ADN-ului. În multe dintre miturile 
și legendele antice, zeii au avut dualitate, feminin și masculin.

Toate celulele din lume conțin ADN – fie ele animale, 
vegetale sau bacteriene – și toate sunt imerse în apă sărată. 
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Deoarece cele patru baze ale ADN-ului (adenină, guanină, 
citozină și timină) sunt insolubile în apă, ele se asociază în perechi 
pentru a forma trepte ale scării; apoi se răsucesc într-o structură 
spiralată pentru a evita contactul cu moleculele de apă din jur. 
Forma „corzii” ADN este o consecinta directa a mediului apos al 
celulei. Narby a descoperit că ADN-ul are legătură cu apa la fel ca 
șerpii mitici.

Shamanii folosesc şi alte imagini decât șarpele pentru a 
explica crearea vieții. Mircea Eliade a arătat că aceste imagini 
diferite formează o temă comună pe care o numește Axis Mundi 
sau Axa Lumii și că a găsit această temă în tradițiile șamanice din 
întreaga lume. Potrivit lui Eliade, Axa Lumii oferă acces la Lumea 

Cealaltă și la Cunoașterea 
Şamanică, un fel de pasaj 
paradoxal, în mod normal 
rezervat pentru cei morți, pe care 
șamanii reușesc să o folosească 
în timp ce trăiesc, iar acest pasaj 
este adesea păzit de un Şarpe sau 
de un Dragon. Pentru Eliade, 
șamanismul este un set de tehnici 
care permite negocierea acestui 
pasaj, atingerea Axei, dobândirea 
Cunoștințelor asociate cu ea și 
aducerea lor înapoi cu ei – cel 
mai adesea pentru a vindeca 
oamenii.

Narby a stabilit legătura dintre originile cunoașterii 
șamanice și ADN și a simțit că această legătură e evidentă. În 
literatura de specialitate a biologiei moleculare, forma ADN-
ului este comparată nu numai cu doi șerpi încrucișați, ci și cu o 
frânghie, o viță, sau o scară. Putem vedea în reprezentarea timpurie 
a simbolului Yin/Yang corelația dintre Sursa Existenței și Şerpii 
Gemeni (vezi ceramica Cucuteni).
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Această „cale șamanică” de Cunoaștere și Înțelepciune, 
împreună cu înțelegerea vieții și a existenţei, cred că e singura 
explicație rezonabilă a modului în care strămoșii noștri aveau atât 
de multe cunoștințe despre univers și despre structura biologică 
a plantelor. Acest lucru ar putea explica cum de sumerienii 
cunoşteau orbita și locația planetelor sistemului solar acum șase 
mii de ani; sau cum tribul Dogon a avut cunoștințe extinse despre 
sistemul stelar Sirius. Ar putea explica, de asemenea, cum și de 
ce egiptenii au construit piramidele și de ce maiaşii și aztecii 
au știut cum să realizeze construcţiile lor minunate. Avem, de 
asemenea, Stonehenge (Sarmizegetusa) și multe alte construcții 
aparent inexplicabile din întreaga lume de astăzi.

Credem că originile 
miturilor de creație provin 
din aceeași călătorie 
interioară șamanică pe care 
toți par să o împărtășească 
peste tot în lume: Gemeni, 
Şerpi sau Dragoni și Apă și 
mai ales, Cunoștințe pe care 
strămoşii noștri nu le puteau 
avea în alt mod. Chiar și 
Biblia are aspectele gemene 
– Adam și Eva – și Şarpele. 
Deși, din motive evidente, 
Biserica a demonizat Şarpele 
din cauza reprezentării sale 
simbolice a Cunoașterii și a 
Înțelepciunii. 

 Din aceste informații putem să înțelegem că „Şarpele” 
din cele mai vechi timpuri era asociat cu „Cunoașterea” și cu 
„Călătoria Interioară”. Ridicarea lui Kundalini – așa-zisul 
șarpe care sta latent la baza coloanei vertebrale – înseamnă 
îmbogăţirea Cunoștințelor și Conștientizarea prin accesarea 
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NeConştientului. Povestea lui Kundalini care implică Shiva și 
Shakti simbolizează, de asemenea, aspectul gemelar al ADN-
ului, care accesat prin „Călătoria Interioară” ne duce la Lumină și 
Înțelepciune.

Ascunderea acestei Căi de Religiile Majore duce la cea 
mai mare Minciună: înșelăciunea Mythos-ului Archonilor, 
forțarea omenirii să caute răspunsurile în conștiința bolnavă 
a Archonilor, decât în Sine, în „Şarpele” (ADN) posesor de 
Cunoștințe adevărate: Gnoza. Azi putem vedea programarea 
copiilor mici cu această eroare religioasă în vechiul joc de șerpi și 
scări: Urcați scările (la cerul lui Dumnezeu) și câștigați. Coborâţi 
spre șerpi (șarpe / ADN / cunoștințe) și pierdeți. Copiii sunt subtil 
programaţi mental de la o vârstă foarte fragedă. 

 https://youtu.be/beK1cNDT9PM 

Archonii ne-au infectat Sufletul într-o asemenea măsură 
încât ne-au impus realitatea lor bolnavă. Trebuie să ne străduim 
pentru a dobândi Cunoștințele care ne-au fost refuzate de 
ideologiile bazate pe Credință. Totul este despre înlăturarea 
Vălului Archonilor, până când Lumina se va revela în toată 
gloria ei!”

Steve Gamble
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THE PHOSTERS AND THE ARCHONS

Buried in our Unconscious Minds
A war we Fight within/without
Throughout all our lives
The trumpet blew it’s Final Call
The Phosters charging to The End
The Omega point is very close
A New Cosmic Age begins
Fiat Lux…Fiat Lux
Let there be Light
The Light of Mind
Synthesis, of all human kind
Our Collective Unconscious Minds
The ripples and the currents
Of the sine and cosine waves
Started by a few
Leads to epic Tidal Waves
The Phosters and The Archons
With the End, We will Begin
The Age of Reason shines for All

 Erin DeLeon
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ÎN LOC DE CONCLUZII - FACEREA

„Cum să creezi Universul” este cartea finală din „The God 
Series” și justificarea monadologiei lui Leibniz ca explicație a 
tuturor lucrurilor.

Este răspunsul la toate - garantat, dar numai dacă 
sunteți suficient de raționali pentru a o pricepe. Acesta este un 
răspuns hiperraționalist fără nicio referință la credință, empirism, 
simțuri, misticism, sentimente, experiențe sau condiția umană.

Răspunsul tuturor lucrurilor transcede umanitatea, având 
în vedere că răspunsul existenței precede existența oricărei ființe 
umane. Nu poți folosi nicio trăsătură umană pentru a găsi răspunsul 
existenţei. Experiențele umane sunt 100% inutile, iar oamenii care 
spun că sunt singurul adevăr sunt cei mai mari idioți din cosmos.

Această carte, din punct de vedere conceptual, este cea 
mai dificilă scrisă vreodată... pentru că nu se bazează deloc pe 
experiențe umane, sentimente, credințe sau observații. Tocmai 
de aceea este cea mai adevărată carte scrisă vreodată. Nu este 
contaminată de condiția umană, de erorile umane sau de iluziile 
umane.

Matematica ontologică se ocupă cu tranziția oamenilor de 
la o realitate senzorială și științifică care implică temporalitatea și 
caracterul stocastic al rațiunii la o perspectivă matematică rațională 
bazată pe indispensabilitatea eternă. Știința fără matematică nu 
este altceva decât divinație, deci de ce nu renunțați la această cursă 
și mergeți direct la matematică?

Matematica ontologică se ocupă cu mutarea religiei 
din Mythos în Logos, din cărți religioase în cărți matematice. 
Matematica ontologică susține o viziune asupra lumii complet 
religioasă și spirituală deoarece este predicată cu ajutorul unor 
sisteme matematice autonome, indestructibile și nemuritoare, 
numite monade. Acestea nu sunt altceva decât ceea ce oamenii 
religioși numesc „suflete”. Ei au o formulă matematică exactă ce 
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poate fi introdusă direct în ecuațiile mecanicii cuantice. Pentru 
prima dată, mintea și religia pot coexista în știință - prin analiza 
matematică pură.

Nu există nici un Dumnezeu, nici un Creator. „Dumnezeu” 
este pur și simplu o interpretare greșită antropomorfică a 
matematicii. Matematica este cea care este omnipotentă,  
omniscientă, omniprezentă, perfectă, indestructibilă, eternă, 
necesară, fără cusur, infailibilă, absolută, imuabilă și sursa tuturor 
lucrurilor. „Dumnezeu” este pur și simplu matematica văzută ca 
o persoană cu care tipurile sentimentale umane își pot imagina 
că au o legătură. Dar, de fapt, nu poți avea o astfel de relație cu 
„Dumnezeu” (Matematică). Pe de altă parte, rațiunea și logica îți 
pot oferi o înțelegere de 100% a lui „Dumnezeu” (Matematică), și 
odată ce controlezi pe deplin înțelegerea în Dumnezeu, atunci tu 
însuți poți deveni Dumnezeu!

Într-un univers cu suflete autodescifrabile și autooptimizate, 
cu toții aflăm în cele din urmă răspunsul la noi înșine. „Dumnezeu” 
este răspunsul, iar Dumnezeu înseamnă perfecțiune matematică 
tradusă, subiectiv, în experiența de a poseda o cunoaștere completă 
a existenței și controlul total asupra materiei lumii, spațiului și 
timpului, cum de altfel se bucură Neo în „The Matrix”. Cu toții 
suntem un potențial Dumnezeu devenind treptat cu adevărat 
Dumnezei, deși unii fac progrese mult mai mari decât alții.

Devii luminat - iluminat - când înțelegeți că lumina 
în sine nu este altceva decât matematică (unde sinusoidale), 
iar lumina este purtătorul atât a minții, cât și a vieții. În plus, 
fotonul este elementul cu numărul atomic zero și se află la baza 
tuturor celorlalte elemente.

Nimic nu poate avea viteză mai mare ca a luminii, deoarece 
lumina este realitatea fundamentală, și nu există în spațiu și timp, 
ci în singularitatea matematică a frecvenței pure - un etern și 
necesar domeniu de frecvență Fourier, din care toate materialele 
și funcțiile spațiu-timp derivă.
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Totul este în matematică. Dacă vrei să atingi gnoza, nu 
medita și nu te ruga ... calculează!

Această carte explică modul în care poate fi creat întregul 
univers folosind doar două ingrediente: Nimicul și Principiul 
Suficientei Motivații/Rațiuni. Cum poate cineva să învingă asta?”

Creation - How to Create the Universe - The God series 
#32, Mike Hockney, pag. 577.
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CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

„Mişcarea Dacia” a tipărit trei Cărţi:
1. „Cartea Albă” - Ideologia Meritocratică Iluministă: 
„Ω NOUĂ LUME - OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU 

TOȚI COPIII”
 2. „Cartea Neagră” - Programul de Guvernare 

Meritocratică Iluministă:
„REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) - GHID 

DE MERITOCRAŢIE ILUMINISTĂ PRACTICĂ”
 3. Această „Carte Roşie” (ca Pilula lui Morfeu din 

Matrix) - „ADEVĂRUL DESPRE ILLUMINATI - AL DOILEA 
VAL AL ILUMINISMULUI, ȘI ULTIMUL” - este ultima 
producţie editorială a Mişcării Dacia, deoarece considerăm că 
ne-am atins Scopul:

PROIECTAREA UNEI NOI LUMI.

Această a treia şi ultimă Carte a fost scrisă cu intenţia de 
a demonstra că „alţii mult mai deştepţi decât noi de la Mişcarea 
Dacia”, spun de multă vreme ceea ce spunem şi noi.

Deci, dacă vrea cineva să ne contrazică (Trolls), să se apuce 
să-i studieze pe Pitagora, Heraclit, Platon, Hypatia, Plotinus, 
Simon Magus, Weisshaupt, Goethe, Leibniz, Hegel, Jung, Freud, 
Nietzsche şi multe alte Minţi Iluminate ale Omenirii, Ghizii noştri 
pomeniţi adesea în cele trei cărţi. 

 „Certaţi-vă” cu Ei, dacă sunteţi în stare! 
 Suntem siguri că va apare vreunul sub Efectul Dunning-

Kruger în etapa de Contrastare... acum suntem de-abia în cea 
de Ignorare şi urmează deci şi cea de Derâdere... în Final, Ideile 
noastre vor Învinge.

ILUMINISMUL nu este o „teorie bătută în cuie”, ci este 
în plină Evoluţie, aşa cum e de milenii, raportându-se continuu la 
noile Conjuncturi ce se vor prezenta, deci inclusiv Proiectul nostru 
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este destinat a fi „rafinat” în continuare, în mod obligatoriu prin 
contribuţia a cât mai multe Minţi Iluminate pe care le aşteptăm să 
ni se alăture. 

 Nu excludem nici proliferarea altor mişcări pe baza 
Principiilor Meritocraţiei Iluministe, cărora le oferim materialele 
noastre pentru informare fără Drepturi de Autor, fiind noi adepţii 
consecvenţi ai Spiritului Free Source. Nu vom face însă niciun 
compromis care să compromită Cauza.

 Cert este că în Arealul Carpato-Balcano-Dunăreano-
Pontic, Mişcarea Dacia a trasat pentru prima oară Calea Celui De 
Al Doilea, Şi Ultim Val Al Iluminismului.

Cineva ar putea să ne întrebe, „Când se va implementa O 
Nouă Lume?”

Noi răspundem că „e Matematic demonstrabil că ne 
apropriem de o Mare Schimbare de Paradigmă, sau de... Extincţie”.

Dacă vreţi „argumente astrologice”, pe lângă cele 
istorice, economice, politice, sociologice, psihologice, filosofice, 
matematice, expuse până aici, vă putem spune că Era Peştilor este 
la Apus, iar la Orizont se află Era Vărsătorului. Calendaristic, 
vorbim de perioada din preajma anului 2150, în care probabil 
tranzităm deja şi care va privi în mod sigur pe cei tineri. Acesta 
este Motivul Principal şi pentru apariţia unei imense Bibliografii 
cu semnătura ILLUMINATI.

Mulţumim cu această ultimă ocazie tuturor celor care s-au 
implicat voluntar, chiar şi temporar, în tot ce am făcut.

Totul a însemnat o mare cheltuială materială şi de timp, 
fără a aştepta absolut nicio recompensă. Poate am reuşit în schimb 
să ne facem Duşmani Puternici din Hylocosmos, dar cum pentru 
noi Psihocosmosul este important, ignorăm.

„VIAŢĂ VEŞNICĂ!”
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După ce aţi parcurs chiar şi parţial Trilogia 
Mişcării Dacia (Cartea Albă, Cartea Neagră şi Cartea 
Roşie), a sosit vremea să Alegeţi:

- Star Trek sau Mad Max?
- HiperUmanitatea sau Sclavia Instituţionalizată?
- Raţiunea şi Logica sau Emoţiile şi Senzaţiile?
- Apollo sau Dionysos?
- Abraxas sau YHWH?
- Cercetarea sau Credinţa?
- Oameni Liberi sau Sclavi?
- Dominanţi sau Dominaţi?
- Matematica Ontologică sau Religiile Majore?
- Psihologia şi Filosofia sau „Cărţile Sfinte”?
- Iluminismul şi Hiperianismul sau Capitalismul 

Liberal?
- Cunoaşterea sau Ignoranţa?
- Oportunităţi Egale sau Privilegii?
- Comunitarism sau Individualism?
- Sustenabilitate sau Extincţia?
- Înţelepţii sau Celebrităţile?
- Bibliotecile sau Bisericile?
- Cărţile de Text sau „Cărţile Sfinte”?
- Ordine sau Haos?
- Merit şi Talent sau Privilegii Ereditare?
- Educaţia Copiilor şi Tinerilor după Bibliografia 

şi Webografia noastră sau după „Programele de Sclavi” 
actuale?

- Grilă de Recompensare Etică sau Câştiguri 
Nelimitate şi Nesimţite?
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- Sănătate pentru toţi sau numai pentru Elita 
Individualistă?

- Stat Puternic sau actualul Stat Neputincios?
- Meritocraţie Iluministă reală sau Democraţie 

falsă?
- Guvernarea Înţelepţilor sau a Ignoranţilor?
- Distribuirea Etică a Resurselor sau Concentrarea 

acestora în puţine mâini?
- Altruism sau Individualism?
- Iluminaţii sau Retardaţii?
- Idealismul Raţionalist sau Empiricismul 

Materialist?
Nu există „cale de mijloc”, tot aşa cum „orice 

jumătate de Adevăr, este o Minciună”!
 Universul este Raţional, custode al Adevărului 

Absolut, la care toţi avem acces pentru a deveni o 
Comunitate de Zei!

 Ad Astra! To the Stars!
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CONDU, URMEAZĂ SAU DĂ-TE LA O PARTE!
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