RĂZVAN VOICU

ISTORIA, POLITICA
ŞI
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

BUCUREŞTI
2011
1

Introducere
Acestă carte, vine să completeze unele întrebări, dar şi să pună unele noi cu
privire la istoria noastră naŃională dar şi la protecŃia mediului, întrebări pe care orice
român cu un minim de cunoştinŃe în aceste domenii, ar trebui să şi le pună. Atât
întrebările cât şi răspunsurile au venit din nevoia de cunoaştere a adevărului, privind
istoria, dar şi evoluŃia spirituală a speciei umane. Din cauza dictaturii banilor, evoluŃia
spirituală este pe cale de dispariŃie, fapt ce împiedică specia umană să se dezvolte
corespunzător cu secolul în care trăim. Întrebările prezintă o provocare adresată istoricilor
noştri care ar trebui să rezolve pentru totdeauna etnogeneza neamului nostru. Pot
răspunde logic, dar şi ştiinŃific istoricii români care simt româneşte şi care au dorinŃă de
cunoştere. Aceşti istorici, pe lângă arheologie şi a alte documente ei trebuie să simtă
legăturile dintre formarea acestui neam şi sistemul energetic carpatic. Acest lucru este
greu de demonstrat, dar şi mai greu de recunoscut de marii Lumii, dar nu este imposibil.
Ca şi alte cărŃi scrise de mine, această carte încearcă să tragă unele semnale de alarmă
privind degradarea umană, a mediului înconjurător, dar şi a NaŃiunii Române.
Socializarea prin raportul banilor
NaŃiunile sunt conduse de oameni politici care trag la jugul finanŃei mondiale.
Oamenii politici sunt simple marionete care-şi aduc aportul la teribila maşinărie
financiară, în era financiară, care este cu mult mai puternică decât era sclavagiei. În era
informaticii şi a banilor, oamenii, au cele mai mici şanse de libertate, singura care-Ńi
conferă o apropiere de Univers.
Progresele tehnologice, pe lângă unele succese punctuale (medicină, transport, uz
casnic, telecomunicaŃii etc) sunt realizate, în mare parte, pentru a-i subjuga pe oameni,
pentru a-i dezinforma, a-i urmări, a-i constrânge să se încadreze în formele şi direcŃiile
promovate cu multă grijă de stăpânii financiari ai Terrei. În baza drepturilor omului sunt
susŃinute cu agresivitate autonomiile pe criterii etnice, protecŃia imigraŃiei ilegale,
distrugerea culturală a diverselor Ńări şi omogenizarea planetară care într-un final va duce
într-un final la distrugerea esenŃei umane. Natura ne arătă zilnic ca diversitatea este cheia
universului ei.
Conexiunile cu Natura
Natura, aşa cum o numim noi oamenii, este un conglomerat de materie,
informaŃii, dinamism şi transformări continue, totul pentru o stabilitate planetară şi
implicit pentru un echilibru galactic. Omul s-a născut printr-un semn divin, printr-o
invenŃie extraterestră, sau pur si simplu printr-o evoluŃie biologică, toate acestea se vor
demonstra prin menŃinerea sau dispariŃia acestei specii. Lupta permanentă dintre
materialism (esenŃa răului şi a autodistrugerii) şi altruismul şi ştiinŃa inofensivă (binele),
se duce prin toate mijloacele şi pe toate căile. Spiritualitatea umană este bombardată
zilnic cu zeci de mii de informaŃii care nu-i oferă nici o posibilitate de a evolua, de a
percepe elementele pure ale Naturii.
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Dumnezeu a venit pe Pământ pentru a redresa evoluŃia negativă a speciei umane,
dar a fost trădat tocmai de slujitorii diavolului şi predat romanilor. Urmaşii celor ce l-au
trădat pe Isus îşi găsesc în continuare o casă foarte bună pe Terra, folosind cu abilitate
corupŃia, ura, materialismul, puterea, dar în primul rând forŃa distrugătoare a banilor. Ne
mirăm că Lumea se îndreaptă către dispariŃie? Ce poate să facă un om care merge pe
calea adevărului? Răspunsul: să sufere! Ce şanse are un judecător corect în lumea marilor
bancheri şi al oamenilor politici influenŃi? Răspuns: va avea şanse până când cei mai
influenŃi îşi pot sacrifica subalternii, după care acel corect justiŃiar trebuie să dispară. Cea
mai profitabilă meserie de pe Pământ este TRĂDAREA. Datorită trădării, primeşti funcŃii
şi bani, ceea ce încântă din păcate pe mulŃi în lumea asta. Trădarea este primul pas către
3

diavol. Natura, care este o proiecŃie a Universului pe Pământ, nu este lăsată, de oameni,
să îşi promoveze legile ei privind sensibilitatea, forŃa, dinamismul şi puritatea printre
oameni. Natura, din păcate, este doar percepută, la scară mare, ca o materie primă, ca o
sursă de venit şi numai în caz de extrem ca o cazemată. Colaborarea cu Natura este mult
prea departe de specia umană. ReŃelele politice şi mafiote, dacă ar fi proiectate pe o scară
a valorilor, ar dovedi că în profunzime nu au nici o valoare, că bucuriile ieftine şi de
scurtă durată ale furturilor de bani sau al altor afaceri dubioase există poate numai la
specia umană neevoluată, pentru secolul în care trăim şi foarte departe de cerinŃele legilor
Universului. Imperiile financiare şi cele industriale sunt conduse în general de oameni
care nu dau doi bani pe necesitatea protejării ecosistemelor faŃă de distrugerea
programată antropică. Atât elementele naturale, fenomenele naturale cât şi legile Naturii
sunt studiate doar ca fenomene fizice chiar şi biologice, dar nu ca fenomene energetice.
Umanitatea a trecut prin mai multe trepte evolutive politice începând cu Comuna
Primitivă şi terminând cu Comunismul. Comuna Primitivă a fost o organizare socială
corectă faŃă de oricare treaptă socială, iar Comunismul, care a fost o maşinărie perfectă de
distrus oameni şi credinŃe. Cum se ştie, Comunismul (teoretic) a fost inventat (
“Manifestul Partidului Comunist”, 1848-1849)
de Karl Marx ceea ce a reprezentat o
idee nocivă fără “exploataŃi şi exploatatori”, o idee care a strălucit în minŃile unor
bancheri occidentali, care în sfârşit ar fi găsit o soluŃie de supunere totală a omului printro îndepărtare brutală de pilonii lui importanŃi: credinŃa, naŃionalitatea şi apartenenŃa
spaŃiului cultural. ApartenenŃa oamenilor la unele culturi, la unele credinŃe, la unele
teritorii împiedică oamenii să devină obiecte care să muncească numai pentru stăpâni.
Începând cu secolul al VIII-lea până în secolul XX omenirea (Ńările dezvoltate) condusă
de europeni, adevăraŃii purtători a unei credinŃe creştine, a dezvoltat adevăratul capitalism
cu adevărata clasă socială burgheză. Burghezia a imprimat capitalismului un dinamism
progresist cu sedimentări de grupuri sociale şi creare de elite. În Anglia, Germania, USA
etc, elitele politice prin pregătirea lor, prin spiritul lor reformator erau creatori de istorie.
Astăzi “elitele”politice, dacă putem să le numim aşa, sunt simpli pioni în reŃeaua realizată
de marii oameni de afaceri pe plan mondial. Cei care nu fac aceste lucruri sunt izolaŃi,
sunt etichetaŃi naŃionalişti, extremişti şi sunt compromişi iremediabil. In politică, armată,
servicii secrete, mafie, organizaŃii secrete, trebuie să asculŃi şi să te supui. Pentru cei cu
adevărat liberi, inchiziŃia actuală denumită democraŃie este mijlocul cel mai eficient de a
impune oamenilor, fără a-i leza prea tare, un mod de viaŃă distugător spiritual şi strict
materialist. DemocraŃia este performantă când există oameni performanŃi. Ierarhizarea
strictă a oamenilor după bani a început, foarte puternic, după al doilea război mondial şi
se continuă cu o forŃă extraordinară în zilele noastre. Până la al doilea război mondial
elitele aveau cu adevărat valoare şi erau într-o concordanŃă de respect cu finanŃa Lumii.
Statele naŃionale erau în plin avânt, deci oamenii politici nu-şi permiteau, ca în zilele
noastre, să vândă tot pentru că dădeau socoteală societăŃii civile. Interesul naŃional este
supărătoar pentru cei ce conduc Lumea şi toŃi marjează pe drepturile omului, om care este
ancorat în societatea materialistă, om care până la urmă nu este în stare decât să alerge
după banii stăpânului. DemocraŃia a fost cu adevărat performantă, atâta timp cât oamenii
erau antrenaŃi în jocurile politice şi îşi alegeau în mod corect liderii, fără furturi de voturi
şi fără coruptibili crescuŃi pentru stăpânii Lumii.
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EducaŃia
EducaŃia duce mai departe o societate pe culmile civilizaŃiei iar lipsa ei duce
societatea pe culmile mizeriei. De ce se doreşte distrugerea educaŃiei? Pentru că pe
oamenii slab educaŃi îi poŃi manevra politic, alimentar şi militar. GândiŃi-vă cum erau
ŃinuŃi până în secolul 20 românii ardeleni. Nu aveau aproape nici un drept. În România,
educaŃia a fost compromisă din anii `90. De ce?
Pentru că România era performantă din punct de vedere al învăŃământului (poate
cel mai performant stat din Europa de est).
Pentru că noi românii nu aveam voie să ne dezvoltăm, ci să rămânem la urmă
Europei, pentru că această Ńară trebuie să dispară.
Cu toate că se fac eforturi mari de distrugere a etniei româneşti, românii iau
premii la olimpiadele internaŃionale, sunt medialiaŃi cu aur la Salonul de InvenŃii de la
Geneva, deci existăm şi ne facem cunoscuŃi, fapt ce supără foarte mult pe cei ce doresc
prin orice mijloace să ne distrugă. Cum de ne permitem asemenea lucruri? Pe lângă
distrugerea etnică vor distrugerea noastră morală: prin desfinŃarea locurilor de muncă,
prin salariile de mizere ale doctorilor, profesorilor, cercetătorilor etc., adică distrugerea
valorilor care pot să ducă acest neam mai departe. Agricultura, o caracteristică a noastră
este distrusă permanent de douăzeci de ani, forŃând românii să importe lucruri mai
proaste dar mai scumpe. Distrugerea încrederii în ziua de mâine este promovată în special
de disperarea românilor că cei care ne conduc nu vor da socoteală nimănui. De fapt,
aceştia vor da socoteală numai stăpânilor lor din afară. Cea mai gravă problemă este că au
apărut facultăŃi particulare neperformante, iar doctoratele se pot lua de cei mai
incompetenŃi oameni. Cei care merită pedepsele cele mai mari sunt cei din comisiile care
validează aceste diplome de licenŃă cât şi doctoratele. Aceştia sunt trădătorii adevăraŃi
care distrug performanŃa învăŃământului românesc la o comandă bine stabilită. Şi totuşi
România mai dă valori! Greu de distrus acest neam, dar este imposibil, iar acum suntem
în una din situaŃiile cele mai dificile din istoria noastră.

Distrugerea politicii
În Lume, deci şi în România nu mai trebuie să fie clase politice, implicit doctrine
ci numai servitori ai ocultelor organizaŃii strâns legate de finanŃele materialiste. În anii
`90, era un flux politic destul de evident acum există numai blazare politică care va duce
în scurt timp la repulsie totală contra politicului. Securiştii noştri au fost masiv sprijiniŃi
politic de nepregătirea politică a majoriŃii populaŃiei, dar şi de serviciile externe care au
văzut în aceştia o forŃă nepreŃuită de a distruge România din interior. Unde a fost politica
occidentalilor care sprijnea aproape orice fugar din est în anii premegători anului 1990?
De ce s-a dat undă verde foştilor nomenclaturişti ca să ia puterea în România? Unde a
fost sprijinul lor faŃă de partidele istorice? Alegerile politice în România au fost numai de
faŃadă în 1990 pentru a certifica răul ce va urma, adică distrugerea României. A fost un
plan bine pus la punct de forŃele oculte, lucru vizibil pentru cei cu un minim de
inteligenŃă. Cine este mai bun decât un securist care a făcut doar rău ca să fie scalvul
perfect al forŃele oculte? Partidele istorice au fost distruse din interior tot de securiştii
infiltraŃi în aceste partide şi tot aceşti securişti de cea mai joasă speŃă au dus o luptă
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extraordinară de a izola orice român valoros şi patriot, care dorea să lupte pentru Ńara lui.
Şi acum aceşti securişti au posturile cheie în majoritatea instituŃiilor de stat şi chiar
private, în care îşi promovează doar prietenii lor securişti şi numai ei au dreptul să
conducă proiecte şi alŃii să muncească pentru ei. În ultimii ani, cei de la conducerea Ńării
s-au pus în slujba răului suprem pentru a distruge acest neam. Sunt mai multe trepte de a
distruge România. Prima treaptă a fost de a distruge aproape în totalitate orice forŃă
viguroasă formată din oamenii care au suferit în regimul comunist. Marile democraŃii din
vest ne-au lăsat pradă, aşa cum au făcut-o şi în 1947, acestor impostori numiŃi securişti.
Acest fapt denotă că politicienii nu sunt decât nişte simple marionete în solda
organizaŃiilor secrete care conduc Lumea. Politica s-a realizat pentru oameni, a avut
diferite doctrine, unele chiar de succes. Acum omul este într-o degradare totală, în scurt
timp nu va mai avea nevoie de politică şi de politicieni pertinenŃi, ci va avea numai
bucuria simplă a supravieŃuirii banale. Asta îşi doresc cei ce se luptă de mii de ani să ne
coboare pe noi oamenii la rangul de sclavi. Oricine îşi va apăra Ńara este considerat
naŃionalist extremist.
Comunismul
Comunismul a fost un experiment realizat pe oameni, ca să se vadă până când pot
duce suferinŃele. Oamenii au trecut de comunism cu sechele, dar au trecut. Comunismul a
fost inventat strict pentru distrugerea intelectualităŃii şi a Ńăranilor cu drag de muncă şi sa potrivit perfect gloatei leneşe şi cosmopolite. Cu mici exemple, Comunismul a scos din
oameni tot ce aveau mai rău şi a pus răul ca politică de stat.Vedem la tot pasul oameni de
vârsta a treia comportându-se ca nişte maşinării, care nu înŃeleg nimic din punct de
vedere social şi politic, care te imping cu tupeu în vehiculele de mers în comun şi care au
o plăcere extraordinară să stea la orice rând, pentru orice produse, chiar dacă nu este
cazul. Şi cînd ne gândim că ei au fost în putere în 1990 şi au constituit un element
hotărâtor în alegerea factorilor de decizie în această Ńară. Poate cineva să spună că nu au
fost alegeri libere în Ńară? Nu, dar s-a dat dreptul gloatei să-şi voteze foştii torŃionari. În
anul 1990 cea mai mare parte din oamenii cu studi (atunci facultatea era dificilă, nu ca
acum) au votat în majoritate cu marele nomenclaturist al Ńării, ceea ce demonstrează ce a
realizat comunismul din oameni.
InteligenŃa şi banii

InteligenŃa este nativă, dar produce cu adevărat valori dacă este cultivată pe o
lungă perioadă de timp. Într-un stat performant şi cu instituŃii corecte, inteligenŃa se
plăteşte şi se respectă ca patrimoniu. Un adevărat intelectual se formează cu greu, dar în
timp, se poate câştiga infinit mai mult cu el. Banii trebuie să vină în ajutorul
intelectualului adevărat ca factor de linişte şi câştig de timp. Un intelectual performant
are nevoie de timp, un om mediu se încadrează în timp, iar gloata nu are nevoie de timp.
Valoarea intelectualului este apreciată cu adevărat în Ńările unde vectorul valorii descrie
poziŃionarea elitelor. Intelectualul adevărat trebuie protejat pentru că el crează. Gloata
trebuie doar hrănită că de timp nu are nevoie. Intelectualul dă valoare timpului.
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Politica şi ştiinŃa
Politica este fuga după funcŃii şi avere, iar ştiinŃa, fuga după adevăr şi certitudinea
eludării componentelor Naturii. Din păcate, oamenii politici obstrucŃionează ştiinŃa
pentru ca adevărul să nu iasă la iveală. Foarte rar politicienii îşi respectă propria naŃiune,
ca să nu mai zic de alte naŃiuni. Foarte rar politica este pentru oameni, poate numai în
comunităŃiile mici, în rest oamenii politici sunt uneltele marilor bancheri, marilor
industiaşi, serviciilor secrete, etc.
ProtecŃia mediului înconjurător
Problema numărul unu a omenirii
este protecŃia mediul înconjurător.
Ecosistemele reprezintă modul de organizare a Naturii, ele au componente structurale,
energetice şi informaŃionale. Elementul care distruge cel mai mult mediul înconjurător
este banul. O mică parte dintre oameni nu fuge după bani şi o şi mai mică parte îşi dă
seama că pericolul major îl reprezintă banii. Oamenii, din păcate văd mediul înconjurător
ca o modalitate de îmbogăŃire. ProtecŃia mediului este o prioritate pentru oamenii evoluaŃi
spiritual nu pentru bancheri sau pentru oamenii care sunt coordonaŃi de bani. Mediul
înconjurător este un conglomerat energetic redistribuit pe mai multe nivele
interdependente pe toată suprafaŃa Terrei. Nevoile umane au distrus conglomeratele
energetice prin ridicarea nivelului de trai fără acoperire funcŃională ecologică ajungând
până la luxul extrem. Luxul extrem reprezintă o aroganŃă majoră cu privire la pilonii de
bază ai mediului înconjurător.
Trădarea
Este caracteristica umană cea mai pronunŃată şi mai des întâlnită. Trădarea aduce
averi imediate şi este la îndemâna oricui. În general trădarea nu are finalitate decât
practică, dar ca efect aceasta poate să fie catastrofală social ( trădarea Occidentului faŃă
de fostele Ńări comuniste). Trădarea aşteaptă o recompensă imediată. Trădarea trebuie săşi facă “ meseria” tot timpul de aceea este aşa profitabilă.
Încrederea
Încrederea se bazează pe o structură spirituală care are componentele în universul
nematerialist. Încrederea există în principiile valoroase ale omului, în gândirea
tămăduitoare şi provine din forŃa exemplului.
Statul Român
Există încă destulă ambiguitatea cu privire la totalul suprafeŃei cucerite de romani
din cadrul teritoriilor dacice, dacă capitala Sarmisegetuza a fost distrusă sau există rea
voinŃă şi delăsare în a nu spune adevărul despre populaŃia rămasă în urma retragerii
romane din secolul III en. De unde atâta combinaŃie dintre daci şi romani având în vedere
că ura dintre ei era imensă? Conform spuselor lui Strabon:”Dacii stăteau nedezlipiti de
munŃi”. În general romanii nu au ocupat niciodată zonele de dealuri înalte şi munŃi pentru
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că ar fi dus un război care nu se ştie niciodată dacă îl puteau câştiga având în vedere
dârzenia şi priceperea daco-geŃilor. Imperiul Roman avea nevoie de bani, nu de lupte
epuizante în munŃi. Ei s-au mulŃumit să ocupe şi să construiască castre în zonele
maritime, la intersecŃiile marilor drumuri etc. PopulaŃiile dacice din zonele neocupate de
romani nu au fost influenŃaŃe în viaŃa de zi cu zi, ele şi-au continuat îndeletnicirile zilnice
cu care erau obişnuite. Dacii liberi nu erau nevoiŃi să facă nici un schimb de mărfuri cu
romanii, aveau tot ce le trebuia, în zonele în care trăiau. De ce era nevoie să înveŃe limba
latină? Este imposibil ca în 170 de ani un popor ca daco-getii să fie asimilat în totalitate şi
să-şi piardă graiul. Vechiul grai al etruscilor a fost vorbit de pelasgii care locuiau în mare
parte în zonele daco-getice. Sunt destule exemple istorice care arată că pelasgii au fost
străbunii daco-geŃilor, iar etruscii civilizatorii latinilor. Se ştie că latinii(romanii) i-au
cucerit pe etrusci (III î.e.n). Cum se face, că etruscii au trecut la graiul latinesc când erau
net superiori (cultural) latinilor? Au vorbit cumva grecii limba latină după ce romanii i-au
cucerit? Nici pe departe, romanii au împrumutat de la ei multe elemente culturale şi
militare. Unii istorici spun că etruscii au dispărut ca populaŃie. Atunci romanii cum s-au
mai civilizat şi de către cine? Adica bascii şi-au păstrat atât tradiŃiile cât şi etnia şi etruscii
nu? Când o populaŃie încurcă marile forŃe negative care conduc Lumea, repede dispare
din istorie. Ce este interesant este faptul că atât etruscii, cât şi dacii, erau populaŃii şi
culturi înrudite. Ce adevăr nu trebuie să se ştie despre pelasgi,etrusci, daco-geŃi etc? Dar
dacă dacii vorbeau graiul pelasg, asemănător cu cel etrusc cum putea să dispară graiul
daco-getilor? Rezultă de aici că ceea se spune despre graiul dacic, cum că ar fi pierit,
este o un lucru mincinos, iar cuvintele dacice rămase după cucerirea romană sunt de fapt
cuvintele regionale ale limbii pelasge moderne, care se vorbea pe teritoriul Ńării noastre.
S-au descoperit atâtea plăcuŃe dacice scrise pe teritoriul României! De ce a fost aşa grabă
să fie distruse, dacă nu reprezentau nici un pericol? De ce se caută cu atâta înverşunare
brăŃările dacice? De ce se doreşte cu atâta înverşunare să se spună că ne-am format din
daci şi romani? De ce nu se spune adevărul?. Nu este incorectă şi depăşită ideea că
provenim din daci şi romani? InfluenŃa romanilor în łara Galilor este mult mai
pronunŃată la costumele populare decât la noi românii. La noi, motivele geometrice şi
florale care s-au descoperit cu mult înaintea venirii romanilor seamănă izbitor de mult cu
cele de pe costumele populare actuale! Pentru că aparŃin aceluiaşi neam! Neamul
românesc! Cum să-şi piardă graiul lor dacii liberi şi mai ales de ce? Cum să dispară graiul
dacilor liberi, când ei nu aveau nici o interacŃiune cu romanii şi erau la sute de kilometri
depărtare de graniŃele Imperiului? De ce nu se vorbeşte alt grai în nordul Ńării sau în zona
arcului carpatic unde romanii nu au ajuns niciodată? Cum noi românii, dar şi ale popoare
din Balcani nu şi-au pierdut graiul sute de ani în timpul ocupaŃiei turce? Şi tocmai aprigii
daci să-şi piardă graiul şi cultura în 170 de dominaŃie romană? Dacă toŃi dacii se
romanizaseră, vorbeau graiul latin şi au fost obligaŃi să-şi schimbe cultura, de ce atunci au
existat atât de multe atacuri ale dacilor liberi asupra romanilor? De ce dacii liberi care au
creat la Sarmisegetuza un sistem de alimentare cu apă atât de ingenios, care au realizat
construcŃii care rivalizează cu unele construcŃii romane, au distrus din temelii toate
construcŃiile romane dupa retragerea lor? De ce nu s-au mutat în Imperiul Roman? Cine
refuză să trăiască mai bine? Cine refuză luxul obŃinut degeaba? S-au poate căpeteniile
dacilor trăiau în aceleaşi condiŃii? Cum de s-ar fi impus în marea masă a dacilor liberi,
graiul romanilor, care era minoritar pe teritoriul Daciei? Dacă dacii erau aşa de
necivilizaŃi cum spun unii, cum de daco-geŃii aveau un sistem bine pus la punct de
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astrologie, astronomie şi medicină? Sunt atâtea mărturii privind aceste lucruri. De ce au
avut romanii atâta înverşunare în a distruge vestigiile daco-geŃilor, dacă erau doar nişte
simplii barbari? În mod cert Imperiul Roman ca de altfel orice Imperiu a fost condus în
profunzime de forŃele oculte, de cei ce sunt experŃi în a se ascunde şi a face rău. Marii
noştri istorici, dar nu numai ei, au demonstrat ştiinŃific că acolo unde dacii au fost cuceriŃi
de romani, ei şi-au păstrat tradiŃiile. Cum şi-au păstrat tradiŃiile dacii dacă nu şi-au păstrat
graiul? Până când şi în zilele noastre se mai păstrează unele traditii dacice. Ce tradiŃii se
păstrează de la romani? Eu nu minimalizez cultura şi forŃa armată a Imperiului Roman,
dar trebuie să ne punem nişte întrebări logice, la care istoricii să răspundă ştiinŃific şi
corect. Răspunsurile corecte nu o să le primim poate niciodată sau nu o să fie respectate
de marile Puteri, pentru că teoriile existente nu ar mai avea valoare. Cum am mai spus,
NaŃiunea Română, atît de încercată în istorie nu conteneşte să dea valori în diverse
domenii(olimpiade, brevete, etc). Acest lucru, demonstrează că avem un potenŃial
intelectual remarcabil. Se doreşte ca prin menŃinerea României în sărăcie şi corupŃie, să
plece din Ńară toŃi oamenii capabili care ar mai putea reacŃiona faŃă de distrugerea
planificată a României. După plecarea celor inteligenŃi din Ńară, va rămâne doar gloata
supusă, exact ca în Comunism, care nu va mai avea nici un drept, pentru că nu va mai
avea Ńară. Acest lucru nu este valabil doar pentru Ńara noastră. Omogenizarea înseamnă în
primul rând distrugerea statelor naŃionale. Cei ce luptă pentru omogenizarea planetară vor
să nu mai existe graniŃe şi conştiinŃe. Orice guvern oricât de performant ar fi el dacă este
un guvern naŃional va fi schimbat, folosindu-se de tot felul de minciuni. Guvernele nu
trebuie să fie naŃionale, doar nişte găşti de parveniŃi, care nu ies din cuvîntul stăpânilor
financiari. România a supărat mult, pentru că sub numele ei a unit toate provinciile sale
istorice populate în majoritate de români. Câteva Puteri care ne-au susŃinut atât la Unirea
din 24 Ianuarie 1859 cât şi la Marea Unire din 1 decembrie 1918 nu ne-au susŃinut
neapărat din simpatie, ci datorită evidenŃei istorice covâşitoare în favoarea noastră.

De ce s-a realizat aşa de greu Unirea?
Unirea de la 1 decembrie 1918, s-a realizat când românii au ajuns la un nivel
social destul de avansat, astfel încât, adevărul istoric a fost cunoscut şi înŃeles de foarte
multă lume. Toate aceste cunoştiinŃe au dus la percepŃia necesităŃii Unirii. Unirea s-a
datorat şi unei pleade de lideri români de excepŃie care şi-au realizat studiile în diferite
părŃi ale Europei şi care au fost capabili să formuleze o cerere de acord şi acŃiune din
partea populaŃiei. Această Unire i-a luat prin surprindere pe mulŃi, dar mai ales pe cei ce
nu doreau Unirea (Austria, Ungaria, Rusia etc). Duşmanii Unirii si implict ai familiei
regale au fost şi comuniştii care până în anul 1945 erau în jur de o mie şi erau formaŃi în
primul rând din membrii unor minorităŃi naŃionale. Nu am nimic împotriva minorităŃilor
naŃionale, dimpotrivă ele aduc un plus de cultură şi stabilitate acolo unde se respectă
legea. Această UNIRE de la 1 decembrie 1918 după sute de ani de chinuri şi nedreptăŃi
făcute, atât de străini cât şi de trădătorii români a creat o mobilizare antiromânească
fantastică.”Cum adică UNIRE? Românii, nu trebuie să aibă o Ńară, nu trebuie să se
deştepte că după aceea descoperă nişte lucruri pe care nu au voie să le ştie. HaideŃi să
erodăm forŃa de coeziune a neamului românesc.” Aşa gâdeau mulŃi dintre liderii Lumii
atunci şi din păcate, în general, aşa gândesc şi astăzi. Primul pas evident în acest sens a
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fost aducerea la putere a regelui detronat Carol al II-lea al României, în 1930. După
aceea, a fost spijinit Comunismul, iar acum se sprijină omogenizarea şi regionalizarea
Ńării. Între cele două războaie mondiale, liderii financiari ai Lumii, au lucrat cu hărnicie la
distrugerea elementului românesc din posturile de conducere ale Ńării. Aproape toate
bogăŃiile Ńării în timpul lui Carol al II-lea, au intrat sub jurisdicŃie străină, jurisdicŃie care
tuna şi fulgera că o naŃiune veche europeană, adică cea română, a avut voinŃă politică săşi ia destinul în propriile mâini şi să lupte pentru viitorul său naŃional. În anul 1918, adică
cel al naŃiunilor, pe lângă Ńara noastră s-au format şi alte naŃiuni (slovaci,cehi,sârbi etc)
care au fost supuse marilor Imperii. Toate aceste naŃiuni au suferit nedreptăŃi, dar nu se
compară cu suferinŃele NaŃiunii Române. De ce toate acestea? De ce atâta ură asupra
acestei naŃiuni? De ce înainte de 1859 nu a mai fost posibilă Unirea de durată a tuturor
regatelor ca în timpul lui Burebista? De ce Mihai Viteazul nu a reuşit să susŃină unirea
mult mai mult timp? De ce regatele dacice, după retragera aureliana (271-276 e.n.) nu au
mai fost capabile să se unească ca în timpul lui Burebista? Romanii au plecat în primul
rând ca unităŃi militare şi tehnică de luptă, mai puŃin ca administraŃie, care era compusă şi
din băştinaşi daco-geŃi.
Ca şi securiştii din zilele noastre care au rămas supuşi mafiei ruseşti, dar şi celei
occidentale, daco-geŃii romanizaŃi au rămas supuşi romanilor şi au funcŃionat ca o
adevărată coloană a cincea în regatele daco-geŃilor, nepermiŃând unirea tuturor teritoriilor
dacilor într-un singur stat puternic. De ce? Pentru că nu mai exista nici un imperiu care să
învingă un regat dac puternic, care ar fi putut să ajungă un mare imperiu şi lucru acesta
nu se dorea de forŃele oculte. Este o supoziŃie care are o logică. În timpul năvălirilor
popoarelor migratoare se înŃelege de ce nu s-a mai putut realiza unirea regatelor dacice.
Există mii de dovezi privind continuitatea noastră pe aceste meleaguri. A început să
funcŃioneze apartenenŃa noastră la conştiinŃa dacică abia în timpul lui Glad, Gelu şi
Menumorut sau iar am pus în faŃa faptului implinit marile puteri ale timpului?
Distrugerea capitalei Sarmisegetuza , execuŃia unor lideri daci, ca şi strămutarea câtorva
zeci de mii de daci în diverse părŃi ale Imperiului Roman, a însemnat aşa de mult, că abia
peste cinci secole de la retragera romană dacii, mai nou românii, au fost în stare să se
organizeze? De ce o delimitare atât de categorică a istoricilor faŃă de daco-geŃi? Doar
studiul acestui mare popor al antichităŃii este un fenomen ştiinŃific istoric asemănător cu
istoria parŃilor, grecilor şi romanilor? Adică mari istorici români Nicolae Densuşianu şi
Vasile Pârvan au studiat cu profesionalism istoria dacilor, iar „celebrii” profesori de
astăzi (în majoritate) refuză din start aproape orice studiu cu privire la daco-geŃi. Sunt
oare prea valoroşi sau ascultă de stăpâni? Noi suntem dornici să fim informaŃi despre noi
documente privind daco-geŃii. Dar cine să aprofundeze acest capitol al istoriei noastre?
Foştii profesori comunişti care s-au dovedit a fi în proporŃie de 90%, foşti securişti sau
colaboratori ai securităŃii? Sau poate tinerii noştri istorici care pot rămâne în facultăŃile
de istorie numai dacă au un dosar bun şi cercetează doar ce li se impune? Acest lucru nu
este valabil pentru toŃi, dar pentru majoritate da. Nu ni se spune clar niciodată de ce neam numit români şi nu vlahi sau rumâni? Poate nu trebuie să ştim cum ne-am format?
Poate noi trebuie să pierim ca naŃie şi în locul nostru să rămână cei care mai nou se
numesc rromi, ca să aibă şi ei o Ńară cu nume de Romia, sau să rămână ungurii(Ungaria
Mare) sau chinezii sau poate oraşul Roma se va numii Rromia, bineînŃeles conducătorii
fiind liderii financiari ai Lumii. Sau poate nu este aşa şi nimeni nu are nimic cu noi!
Repet, eu respect toate minorităŃile noastre naŃionale, care au respect la rândul lor faŃă de
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Ńara în care trăiesc, dar îmi pun şi eu întrebări. De ce se fac eforturi uriaşe de către mulŃi
oameni politici de la noi, dar mai ales de cei din zona munŃilor Orăştiei, ca cetăŃile dacice
să fie scoase din patrimoniu UNESCO? De ce istoria învăŃată în şcoli nu se mai numeşte
Istoria Românilor? De ce se doreşte ca istoria naŃională să fie scoasă definitiv din
programa şcolară? Se încearcă aceleaşi lucru cu România ca în perioda interbelică, dar
atunci erau destui patrioŃi români care le puteau face faŃă. Dar cum am mai spus,
Comunismul a fost adus la noi tocmai pentru a scăpa Ńara de acei eroi şi pentru ca românii
să înŃelegă că nu au nici un drept în Ńara lor. Şi se pare că acei mari ai Lumii au dreptate.
Ce a însemnat democraŃia pentru români în ultimele două decenii? Distrugerea Ńării!
Toate aceste lucruri, ne fac să înŃelegem că noi nu trebuie să existăm sau trebuie să
existăm ca sclavi. De ce au profesorii, cercetătorii şi medicii salarii mici? Pentru a se
descotorisi de ei sau ca ei să emigreze! De ce Ńăranii nu mai au posibilităŃi să-şi cultive
pământul? Ca să nu mai lupte pentru el. Se doreşte ca românul să ştie foarte bine că
oricum ar lupta nu are nici o şansă de izbândă. Dar „băieŃii aceştia inteligenŃi” uită de
sistemul energetic fantastic de pe teritoriul Ńării noastre.

Ce este politica?
Este un sistem vizibil funcŃional prin sistem electoral, care pare că are forŃă de
decizie, dar se ştie că în profunzime hotărârile majore nu le iau aleşii neamului, ci
serviciile secrete, societăŃiile secrete etc. Politica reprezintă proiecŃia centrifugării banilor
în plan social. În general, politica reprezintă o frână în societate, un factor de instabilitate,
o involuŃie anormală pentru secolul în care ne aflăm. JustiŃia trebuie să existe, poliŃia,
procuratura etc. Dacă o societate ar fi structurată pe principii corecte şi competitive liderii
s-ar impune singuri fără voturi şi fără clasă politică. Dacă cetăŃenii şi-ar cunoaşte
drepturile individuale şi naŃionale şi îndatoririle faŃă de sistemul social în care trăiesc
oamenii politici nu şi-ar mai găsi locul. CâŃi dintre ei au dorit să fie votaŃi strict pentru
populaŃie? Poate doar 5-6% din totalul politicienilor. CâŃi au fost corecŃi până la şfărşitul
mandatului? Poate 3-4%. CetăŃenii cu drept de vot sunt îndobitociŃi de oamenii politici,
sunt ŃinuŃi sub standardele secolului în care ne aflăm, sunt minŃiŃi cu neruşinare tocmai ca
aceşti oameni să meargă la vot cu optimism ca să schimbe ceva. Oamenii observă de
fiecare dată că au fost minŃiŃi şi că au votat nişte unelte în slujba marilor lideri financiari
ai Lumii. Orice concurenŃă politică pare reală, dar de fapt este bine orchestrată din
culisele politicii mondiale. Oamenii trebuie să fie conduşi de oameni strict profesionişti,
trebuie să există armate profesioniste în fiecare stat care să intervină atunci când este
nevoie, dar nu datorită factorului politic. Toate aceste lucruri se pot realiza dacă nu mai
este elementul politic în societate.
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Negativitatea banilor
Din proprie experienŃă, dar şi din experienŃa multor altora, pot spune că banii pot
schimba un om corect şi curajos într-un laş, speculativ, viclean şi avid de putere. Aceste
lucruri, în mod cert, nu reprezintă o descoperire a mea ci este un lucru ştiut mii de ani.

stopează şi apoi
distrug evoluŃia
spirituală

sprijină
creativitatea
ştiinŃifică

reprezintă un sistem dictatorial în
care, cei cu bani au impresia că
sunt trimişii divinităŃii pe Terra
distrug mediul
înconjurător

dezvoltă invidia, laşitatea,
trădarea, egoismul,
viclenia etc.

BANII

dezvoltă o concurenŃă
ilegală, inexactă şi neloială

Într-o societate corectă, banii diferenŃiază oamenii după pregătire, după condiŃiile
de muncă etc. Drogurile cele mai performante nu sunt marijuana sau cocaina, ci banii şi
funcŃiile politice. Din moment ce ai intrat pe făgaşul banilor, toată viaŃa alergi pentru ei şi
nu ai milă faŃă de nimeni, cu câŃi ai mai mulŃi, cu atât vrei mai mulŃi. ToŃi oamenii cu sau
fără voia lor au fost implicaŃi în această fugă după bani. Cine se opune, este scos din jocul
involuŃiei spirituale, pauperizat şi dacă nu doreşte sub nici o formă să se încadreze în
masa de oameni servilă, fără idei, cu un trai mediocru din punct de vedere spiritual, dar şi
material va fi distrus definitiv în timp. Banii sunt creaŃi şi chipurile li s-au realizat şi teorii
ştiinŃifice ca să le ofere o valoare. Banii nu au nici o valoare ştiinŃifică, ci numai clişee
teoretice fără loc în plan natural precum matematica, fizica, chimia, biologia, ecologia
etc. Banii au fost încadraŃi în numerologie ca element repetitiv nu ca element analitic, nu
ca bază teoretică demonstrativă.
Masa monetară, variază în funcŃie de piaŃa de valori (imobiliară, industrială, a
resurselor naturale etc) şi în funcŃie de războaie, catastrofe naturale etc. Banii nu au bază
teoretică spaŃială, ci numai în plan terestru.
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resurse naturale
catastrofe
naturale
industrie
Masă monetară

imobiliare

războaie

“ŞtiinŃa” financiară a evoluat datorită progreselor ciberneticii, cheltuielor militare
şi speculaŃilor finaciare. Orice ştiinŃă are o bază fundamentală dacă aparŃine Naturii şi
încearcă să explice fenomenele Universului. Sunt mari specialişti în economie şi finanŃe
pentru care am tot respectul, dar noi toŃi eram mult mai câştigaŃi dacă îşi foloseau
inteligenŃa pentru a realiza un sistem de înlocuire a banilor cu un alt sistem mult mai
performant, care nu scoate din om numai răul, aşa cum face sistemul monetar. Eu, aici,
vorbesc ca evoluŃie spirituală, nu ca plăcere de moment unde banii îŃi ofera satisfacŃie
materială. ToŃi, mai puŃin cei din triburile izolate depindem de influenŃa banilor, de
necesitatea lor pentru a trăi, de a supravieŃui. Problema este că banii se fabrică, iar primii
care ajung la ei sunt cei ce stăpânesc Lumea. Este exact aceeaşi problemă cu constuirea
barajelor pe cursurile de apă. De primul baraj depind toŃi cei din avalul barajului. De
multe ori banii sunt fabricaŃi tot de cei care imediat îi redistribuie şi îi investesc în cele
mai profitabile lucruri. Cum să te opui acestor practici? Ce şanse de reuşită ai chiar dacă
propui ceva original? Nici una. Banii reprezintă biciul şi vergeaua în dresarea bieŃilor
oameni, care pentru creşterea copiiilor, cât şi a supravieŃuirii lor, ajung deseori la cele
mai josnice fiinŃe. Banii reprezintă blocajul esenŃial în evoluŃia spirituală umană. Trebuie
să luptăm pentru a ne încadra ca evoluŃie măcar pe prima treaptă spiritualevolutivă a
Universului, altfel nu vom avea nici o şansă de supravieŃuire pe Terra. Cel mai uşor mod
de a distruge un om este desfacerea contractului de muncă fără a fi vinovat. Supuşii celor
care deŃin finanŃele Lumii, la rândul lor nu au scrupule şi se întrec în a disciplina masele,
în a lua măsuri dure contra populaŃiei şi în a localiza rebelii (antifinanciari) care în
general luptă pentru un sistem evoluat comercial. Sistemul de departajare a oamenilor
prin bani, fără a Ńine cont de adevăr şi moralitate este foarte păgubos mai ales într-o Ńară
unde corupŃia este foarte răspândită (Europa de Est, America Latina, Asia Centrală etc).
Foarte rar o afacere respectă principiile moralităŃii profunde. Masa monetară, în general
nu se distribuie după nişte principii corecte, ci se distribuie după voia stăpânilor. Istoria,
nu va mai avea esenŃă în timp, din cauza sistemului bancar. În orice timp au existat
oameni care s-au opus mişeliei, trădării, invaziilor armate etc pentru că mai exista
demnitate, pentru că se făcea distincŃia dintre avere şi caracter, pentru că timpurile erau
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astfel încât îŃi permiteai să trăieşti şi fără bani. În zilele noastre oamenii sunt în
imposibilitatea de a lupta pentru Ńările lor, care sunt vândute încet, dar sigur. Ce nu pot
cumpăra finanŃele internaŃionale? TradiŃiile, principiile, credinŃa, corectitudinea etc.
TradiŃiile de mii de ani vor dispăra prin omogenizare. Principiile vor dispărea prin lipsa
de principii a majorităŃii oamenilor. CredinŃa va dispare când banii vor ajunge să
estompeze motivaŃia credinŃei. Corectitudinea dispare când ştii că nimeni nu te va mai
apăra legal.
Este ştiut că cele două războaie mondiale au fost provocate, pe lângă problemele
naŃionale şi de masa monetară ce putea fi obŃinută prin cucerirea de noi teritorii, dar şi
pentru necesitatea funcŃionării maşinilor de război. Microistoria se referă la individ,
evenimentele istorice pe flux creativ se referă la comunităŃi, iar macroevenimentele se
referă la interelaŃiile dintre naŃiuni şi forŃa acestora de a modifica mediul înconjurător.
Banii stopează evenimentele pe flux creativ, fără interes, realizate de comunităŃi, iar acest
lucru stopează macroevenimentele, deci istoriei adevărate. Microistoria este cel mai greu
de distrus pentru că oamenii încă mai citesc, mai simt nevoia de cunoaştere. Orice
eveniment istoric pentru a se propaga are nevoie de o cauză, apoi de un suport şi pentru
reuşită de un program.
Aproape toate intrările şi ieşirile energetice şi intelectuale din sistemul omenesc
sunt trecute prin sitele banilor. Dacă nu ai bani nu poŃi să călătoreşti, să înveŃi, într-un
cuvânt nu poŃi avea strictul necesar. România este o Ńară care seamănă cu o puşcărie în
aer liber. Ce drepturi avem mai mult decât cei închişi în condiŃii de lux? Cine sunt şefii
închisorii? Cine ne apără drepturile? Nimeni. Şefii închisorii sunt toŃi cei ce au făcut din
România o închisoare comunistă înainte de 1989. Cum şi de către cine au fost sprijiniŃi
aceşti torŃionari? Au fost sprijiniŃi de către cei conduc Lumea! Cum a fost atâta ură între
Ńările capitaliste şi cele comuniste atâta timp şi brusc după anul 1989 a dispărut? De ce
structurile de represiune comuniste au fost lăsate, chiar sprijinite de către Occident să-şi
ia funcŃiile înapoi? De ce nu a fost impus un preşedinte cu adevărat liberal care a trăit în
Occident sau a fost deŃinut politic, care dorea cu adevărat binele României? De ce un
comunist? Răspunsul este simplu. România a fost un stat, care niciodată nu a fost dorit cu
adevărat de majoritatea marilor puteri (Rusia, Anglia, Austria, Turcia etc). Trebuiau să
rămână numai provinciile istorice, care, în cel mai bun caz să rămână autonome. După
revoluŃia de la 1848 s-a început sistematic şi mişeleşte să se lovească în marii noştri
patrioŃi (Bălcescu, Eminescu, C.A. Rosseti, Kogălniceanu, Sturza etc). Ei reprezentau
naŃionalismul moderat român, care în mod normal putea să creeze un stat naŃional. ToŃi
aceşti mari eroi, au fost fie deportaŃi, fie închişi, unii au fost executaŃi prin diferite
metode, iar alŃii au fost izolaŃi.ToŃi au fost oameni valoroşi, cu o gândire pur românească,
care-şi doreau cu adevărat ca toŃi românii să trăiască într-un stat unitar pentru că formau
cea mai veche populaŃie europeană (pelasgii). Duşmanii românismului au făcut şi fac şi
astăzi eforturi uriaşe pentru distrugerea NaŃiuni Române. În ce Ńară din lume minorităŃiile
au drepturi mai mari ca majoritatea aşa cum se întâmplă la noi? Cel mai supărător lucru
este clica de bandiŃi de la conducerea Ńării, care este conştientă că prin măsurile pe care le
ia, distruge România şi nu păŃeşte nimic. Această clică de bandiŃi în mod cert îi are în
spate pe strănepoŃii celor care doreau distrugerea marilor patrioŃi români, în timpul, dar
mai ales după RevoluŃia de la 1848. De ce este prezentat continuu pe marile televiziuni
occidentale că românii au făcut numai rău? Pentru discreditarea etniei româneşti fapt ce
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ajută la distrugerea ei mai repede. O etnie se distruge cel mai sigur din interior dacă aplici
următoarea criterii:
-

-

-

-

distrugerea liderilor prin izolare şi în cel mai rău caz prin execuŃie (vezi poetul
naŃional Mihai Eminescu).
orice succes a etniei (care în general este majoritară în Ńară) pe care doreşti să o
distrugi, trebuie să-i estompezi sau să-i elimini orice succes intern sau extern(vezi
doctorul Nicolae Paulescu).
distrugerea oricăror forme de producŃie şi comerŃ
ale producătorilor
autohtoni(vezi unele din marile combinate).
vinderea bogăŃiilor naturale ale Ńării respective unde etnia majoritară trebuie
distrusă(vezi Petrom).
încurajarea căsătoriilor dintre români şi alte minorităŃi naŃionale sau emigranŃi.
alegerea şefilor numai pe criterii politice şi de incompetenŃă.
pauperizarea oamenilor valoroşi din instituŃiile de stat şi forŃarea lor să plece
pentru ca acea intituŃie să rămână numai la dispoziŃia bandei care o conduce.
încurajarea, ca politică de stat, a tinerii valoroşi să plece din Ńară; de multe ori pe
ascuns chiar membrii guvernului aduc firme străine ca să scape de posibilii
concurenŃi pe piaŃa internă.
folosirea de orice mijloace ca ambasadorii sportului Ńării respective(nu conteză
etnia) să fie discreditaŃi prin sponsori dubioşi şi manageri corupŃi.
realizarea de tensiuni nefondate interetnice în Ńara respectivă.
împrumutarea Ńării pe termen îndelungat pentru ca generaŃiile viitoare să trăiască
într-o sărăcie lucie şi să fie nevoite să-şi renege etnia şi cetăŃenia(vezi imprumutul
de la FMI).
numirea la conducerea culturii naŃionale a unor oameni care aparŃin minorităŃiilor
naŃionale, care nu acceptă Statul NaŃional Unitar.
numirea în funcŃii a unor ambasadori corupŃi, care fac mai rău Ńarii respective,
decât străinii înşişi
învăŃarea în şcoli, a unei alte istorii decât cea adevărată.
crearea unei legislaŃii, în care minorităŃiile naŃionale, acolo unde sunt majoritare
să poată să-şi creeze un stat propriu.
Cred că se recunosc cu uşurinŃă toate aceste criterii în Ńara noastră, dar şi
la alte Ńări din Lume inclusiv din Europa. PrezenŃa noastră ca etnie încurcă
socotelile celor ce au finaŃele Lumii sub control, cei care au dorit ca teritoriul
românesc să fie al lor pentru că acest loc este luminat de Dumnezeu. Dar aceşti
şefi ai Lumii nu sunt deloc luminaŃi de Dumnezeu. Cum cred ei că dacă ne distrug
ca etnie vor fi liniştiŃi pe aceste pământuri dacice? Se vede că aceşti oameni care
trăiesc numai să câştige bani şi apoi să distrugă, habar nu au de sistemul energetic
al României şi de ce nu şi al altor Ńări care urmează la rând. Noi şi alte tări din
centrul şi estul Europei am fost stindardul luptei antiotomane şi am Ńinut sute de
ani pavăză astfel occidentul a putut să se dezvolte! Nu noi am fost azvârliŃi în
maşinăria perfectă de distrus oameni şi naŃiuni denumită COMUNISM pentru ca
Occidentul să supravieŃuiască furiei lui Stalin? Noi tot timpul i-am ajutat pe
vecinii noştri, iar ca răspuns vlahii din Serbia sunt arestaŃi când vin la slujbă într-o
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biserică construită pe loc privat românesc. Unde este recunoştinŃa ajutorului
nostru? În ce Ńară din jurul României românii pot vorbi graiul românesc fără frică,
unde sunt recunoscuŃi în linişte că sunt români? Unde este dreptatea în politică?
Noi nu trebuie să ne purtăm ca băştinaşii din secolul al 18 lea şi să-i aşteptăm
supuşi pe colonişti. Problema este că peste 90% dintre oamenii de afaceri de la
noi sunt trepăduşi şi hoŃi ieftini, cei care în comunism aveau în cel mai bun caz un
liceu mediocru. Peste 90% din posturile cheie sunt ocupate de foştii sau actualii
securişti, reprezentând idealul de trădători pentru marii lideri ai Lumii care ne
doresc dispariŃia ca neam. Ideea este că România nu trebuie să se dezvolte, să
evolueze, ci să rămănă pe loc spunându-se sus şi tare că românii nu sunt capabili
să evolueze. Am ajuns în situaŃia nedorită, în care, dacă îndrăzneşti să pronunŃi
numele marilor noştri martiri eşti luat în derâdere şi eşti categorisit imediat ca
extremist. Dar cum se face că românii serioşi odată ajunşi într-o Ńară civilizată
ajung mari specialisti şi mari caractere? Cum stăm cu evoluŃia românilor? Cum
am mai spus, aceste rânduri sunt scrise pentru oameni care au un minim de
cultură, un minim de naŃionalism şi fler politic. Ca să distrugi un neam vechi aşa
cum este neamul românesc, îŃi trebuie mult sadism, dar şi multă ignoranŃă, pentru
că orice neam îşi lasă amprenta energetică, care în timp se va întoarce împotriva
invadatorilor şi torŃionarilor. România va izbândi când elitele naŃionaliste
moderate vor fi sprijinite direct de sistemele energetice sofisticate ce se găsesc în
munŃii noştri. Elitele noastre, singure nu vor avea nici o şansă pentru că forŃele
financiare ale Lumii vor creea un sistem (vezi comunismul) pentru a le separa pe
acestea de gloată, în care se găsesc destui români care nu doresc decât lucrurile
banale, lucruri pământeşti. Acum culegem roadele zecilor de ani de comunism
care au distrus în mare parte NaŃiunea Română. Cei ce au adus comunismul la noi,
veghează cu stricteŃe ca nu cumva să ne revenim ca naŃie. Aceste lucruri nu le
scriu pentru cei ce nu cred în mai nimic, ci doar în ceea ce văd şi ceea ce au
învăŃat, ci le scriu pentru cei care pot simŃi sau deduce multe lucruri politice. Le
scriu pentru cei ce sunt dezvoltaŃi spiritual, atât din punct de vedere al credinŃei,
cât şi al românismului. Se doreşte ca România să aibă câŃi mai mulŃi
semianalfabeŃi ca să poată să fie conduşi uşor şi să se mulŃumească cu puŃin. În
anul 1990 erau foarte puŃini analfabeŃi în România, iar acum sunt de zeci de ori
mai mulŃi. De ce ? Cred că am răspuns pe îndelete. De ce oamenii nu au evoluat
spiritual în două mii de ani? De ce nu sunt în stare să depăşească starea
materialistă în care sunt ŃinuŃi? Omul îşi trimite informaŃia genetică ca proiecŃie
celulară pe fondul repetitiv spiritual. PoŃi moşteni genetic de la rude abilităŃi în
domeniul meseriilor sau în cel ştiinŃific sau al artelor, dar nu poŃi moşteni evoluŃia
spirituală a rudelor ca factor evolutiv uman. Omul a evoluat în multe domenii, dar
mai puŃin în cel spiritual, care este şi cel mai important. Din păcate gena spiritului
nu se poate transmite încă, dar se pot transmite genetic virtuŃiile de caracter. De
ce cei care conduc Lumea şi doresc omogenitarea planetară prin orice mijloace,
lucru care va conduce la distrugerea culturilor, tradiŃilor, obiceiurilor etc,? Toate
acestea vor conduce la anarhie şi mai târziu chiar la distrugerea lor. Liderii
financiari ai Lumii sunt oameni şcoliŃi! Cum de nu-şi dau seama de toate astea?
Sau poate prea mulŃi bani îŃi dau impresia că nu mai ai nici o vulnerabilitate? Şi
totuşi de unde atâta involuŃie spirituală, când se ştie că suntem minusculi în
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galaxia noastră şi că singura noastră şansă este să încercăm să ştim cât mai mult
despre Univers, pentru ca la un moment dat să fim în stare să ne mutăm pe altă
planetă sau să construim o altă planetă. După ce China va cumpăra o mare parte
din pădurile Asiei şi Africii şi le va distruge în mai putin de un an în stilul ei(vezi
insulele Kalimantan-Borneo),după ce Europa si America de Nord vor fi invadate
de emigranŃi neeuropeni, necivilizaŃi şi nepăsători în ceea ce priveşte mediul
înconjurător(vezi statul New York), după ce păturile sărace din America de Sud
vor creşte demografic şi vor crea anarhia(distrugerea pădurilor sud americane), ce
se va întâmpla cu planeta noastră? Va fi distrusă! La nivelul spiritual la care se
găseşte omenirea mediul înconjurător poate să fie protejat numai de elite, armată
şi serviciile secrete. Gloata ştie numai de frică şi nu îi pasă decât de supravieŃuire,
nu de evoluŃie! Când banii vor avea valoarea pe care o merită? Până când oamenii
nu vor fi evaluaŃi în funcŃie de valoarea umană şi intelectuală pe care o merită?
Toate aceste întrebări vin în sprijinul existenŃei speciei umane pe Terra. Sper să
existe oameni capabili să răspundă pertinent şi ştiinŃific la aceste întrebări, dar
mai ales să existe oameni care au forŃa necesară să realizeze un sistem de valori,
care să confere continuitatea omenirii şi implicit a mediului înconjurător. De ce
îmi pun eu atâtea întrebări despre mediul înconjurător, de ce doresc să fie
protejat? Pentru că este singura cale a omenirii către Univers, altfel nu avem nici
o şansă să supravieŃuim pe această planetă. Eu nu am valenŃe de mare înŃelept, dar
percep unele lucruri şi îmi fac datoria să le spun mai departe, pentru că aparŃin
NaŃiunii româneşti şi speciei umane, amândouă fiind pe cale de dispariŃie.

„Imperialismul românesc”
Deşi România nu a luat nici un teritoriu vecinilor săi şi nimănui, este
numită pe nedrept de multe Ńări, dar mai ales de fostele Ńări din URSS şi chiar de
unii vecini ai noştri, imperialistă. Imperialistă pentru ce? Pentru pământul dacilor?
Unde erau aceste „celebre” naŃiuni când Burebista avea a doua armată a Europei
după Imperiul Roman? Atunci aceste naŃiuni nici măcar nu existau! Ce popor mai
are atâtea statui cum au dacii în Roma? Aproape nu există naŃiune în Europa şi nu
numai, care să nu fi râvnit la teritoriul nostru. Şi tot noi românii suntem
imperialişti? De ce nu s-a dorit cu atâta înverşunare ca în timpul domnitorului
A.I.Cuza Ńara noastră să se numească Dacia sau GeŃia? Pentru că am fi avut o altă
mândrie naŃională. Cum este să vezi că pe lângă cele trei culori tradiŃionale
albastru, galben şi roşu există şi o stemă ce simbolizează stindardul dacic de luptă.
Scriam altfel istoria. De ce am fost obligaŃi să dăm cetăŃenie românească sutelor
de mii de străini în perioada postbelică şi nu numai? Pentru a exista o siguranŃă,
că România va fi sabotată din interior. Ce loialitate poate avea un străin care mai
este şi bancher pe deasupra, faŃă de orice stat, în afară poate de statul lui? Vă spun
eu: nici una. României niciodată nu i s-a dat dreptul să fie liberă cu adevărat.
România în profunzime nu are nici un prieten, dar are şanse să izbândească dacă
se bazează pe trei lucruri: credinŃa adevărată în Dumnezeu, în spiritul geto-dacic
şi în munŃii noştri. Primele două sunt indestructibile, iar al treilea dispare odată cu
planeta. Doresc şi respect supravieŃuirea tuturor naŃiunilor, popoarelor, triburilor
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etc, dar nu pot să nu observ distrugerea sistematică a neamului românesc. Cei ce
vor să distrugă neamurile nu au decât o singură patrie:banii. NaŃiunile nu prea au
şanse în faŃa tăvălugului banilor, dar cu credinŃă vor învinge. Noi românii suntem
minŃiŃi tot timpul. Cum adică ne-am format ca popor de două mii de ani? Dar
celelalte mii de ani unde sunt? S-au pierdut în neant? Un neam nu se formează în
170 de ani doar construind nişte castre romane. Nu vi se pare domnilor
istorici(activişti sau nu) că aveŃi un univers prea mic? De ce nu vă străduiŃi să
spuneŃi adevărul istoric care este atât de clar şi care se bazează pe atâtea
documente istorice? Ce facem cu graiul pelasg? De ce în imnul nostru nu se
vorbeşte despre daci? De ce ne referim cu fală numai la romani? De ce vedem
numai fastul? De ce vedem numai sistemele de alimentare din oraşele şi cetăŃile
romane? De ce nu le vedem şi pe cele din cetăŃile dacice? De ce francezii se
mândresc cu galii? De ce nu se mândresc doar cu romanii? De ce nu au dispărut
galii, că doar au fost cuceriŃi mai mult timp decât daco-geŃii şi pe un teritoriu mai
extins? Adică noi, ca popor ne-am format din neant, totul am luat de la romani,
poporul dac s-a stins, noi ne-am format din rămăşiŃele poporului dac şi din soldaŃii
romani şi administraŃia care i-a însoŃit? Dar de grosul poporului dac care nu i-a
însoŃit nu se spune nimic! Unde a plecat acel popor liber dac? Istoria noastră
naŃională (ca termeni de început) este în mare parte o minciună! De acea se
doreşte ca NaŃiunea Română să fie din ce în ce mai incultă ca să creadă cu
uşurinŃă toate minciunile. NaŃiunea Română trebuie să-şi ştie adevărul istoric!
Ce a însemnat Marea Unire?
Ca şi alte naŃiuni de pe bătrânul Continent (germanii, italienii etc) această
NaŃiune Română, greu încercată de sute şi sute de ani, a ajuns să-şi cunoască
(parŃial) originile, a început cu adevărat să producă valori recunoscute de Europa
abia după anul 1848. Sunt şi valori nerecunoscute de Europa. Atât în timpul
RevoluŃiei de la 1848, cât şi după aceea românii au început să-şi dorească cu
adevărat Unirea ca neam într-o singură Ńară, adică au început să conştietizeze
foarte clar că au acelaşi grai, obiceiuri şi tradiŃii asemănătoare uneori poate chiar
identice. Toate acestea nu fac altceva decât să confirme unitatea etnică a celor trei
mari provincii româneşti. In timpul revoluŃiei de la 1848 a început să se
consolideze naŃionalismul moderat românesc, ceea ce era un lucru absolut normal,
pentru o NaŃiune ancestrală care începuse să-şi regăsească valorile şi care dorea să
formeze un stat pe teritoriul vechii Dacii. Dezbinările, lipsa educaŃiei istorice,
duşmanii numeroşi au făcut ca Unirea realizată de Mihai Viteazul să nu dăinuie
decât două luni, dar a fost un eveniment istoric premergător Unirii de la 1859.
Dacă un personaj ca Mihai Viteazul ar fi existat la 1848, Unirea ar fi durat mai
mult timp pentru că NaŃiunea Română era mult mai matură. Abia în 1859 s-a
putut realiza prima treaptă a unirii realizată cu inteligenŃă şi încredere în sine.
După 1859, de fapt după 1862 când România a fost recunoscută ca stat de Marile
Puteri, a început NaŃiunea Română să producă multe valori. De unde atâtea
valori? Din stabilitatea ce oferă un Stat NaŃional, din mândria şi mulŃumirea
enormă că aparŃinem lumii civilizate şi din faptul că orice descoperire rămânea
Statului Român şi nu era furată sau distrusă de nu ştiu ce Imperiu. Până la
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începutul primului război mondial, chiar dacă Transilvania se găsea sub dominaŃia
Austro-Ungară schimburile culturale şi energetice dintre românii de pe o parte şi
alta a CarpaŃilor era foarte puternică. Toate acestea împreună cu abuzurile
ungurilor, austriecilor şi ruşilor au dus la dorinŃa de Unire a tuturor românilor întrun singur stat. Sacrificiile din primul război mondial au fost enorme, dar au dat şi
încrederea de sine că putem izbândi ca NaŃiune. Ce oameni, ce eroi! Între cele
două războaie mondiale România a evoluat cu adevărat pentru că şi-a obŃinut
DREPTATEA ŞI HOTARELE ISTORICE pentru că tot neamul era dornic să se
afirme şi că exista un patriotism adevărat. Dar acestă Unire de la 1918 ne-a adus
foarte mulŃi duşmani, care au dorit să ne distrugă din interior şi acum procedează
la fel pentru că Statul NaŃional Unitar Român reprezintă o stavilă în faŃa
iredentismului local şi în faŃa marilor imperii financiare. Se doreşte cu tot
dinadinsul ca românii şă-şi piardă noŃiunea de apartenenŃă etnică, să-Ńi piardă
siturile arheologice (Roşia Montană) prin care se poate demonstra vechimea
noastră de mii de ani pe aceste teritorii. Dar poate acele situri (chivoturi antice sau
generatoare energetice) ascund ceva ce trebuie să nu ştim din punct de vedere
istoric sau trebuie distruse nişte urme ale civilizaŃiei dacice? Aurul sau refacerea
caselor sau a monumentelor este numai un pretext, miza este mult mai mare. Nici
măcar uraniu, care se preconizează că ar fi în cantităŃi mari şi de bună calitate, nu
este aşa de important pentru liderii financiari ai Lumii. Liderii financiari ai Lumii
pot cumpăra toată zona fără probleme, nu aurul este interesul lor, ci vor numai să
aibă acces direct la informaŃii, dar în acelaşi timp să menŃină populaŃia
românească în zonă. Ei îşi dau seama că eliminând (prin orice mijloace) populaŃia
românească din zonă s-ar putea să existe o reacŃie extrem de dură din punct de
vedere energetic, o egalizarea a forŃelor cum se spune. Roşia Montană este numai
un şantier din multele altele care erodează neamul românesc. Ce încerc să emit
scriind are o logică, dar nu oricine are interesul şi inteligenŃa să o înŃeleagă.
Lucrurile aceste se întâmplă în orice parte a Terrei. Totul este atent planificat de
forŃele distrugătoare de NaŃiuni, ca să nu le numesc forŃele oculte. După cum
observăm zilnic avem destui trădători care abia aşteaptă un semn de la stăpânire
să vândă fără să clipească valorile naŃionale, adică structura acestui neam. Neamul
românesc, eu i-aş spune dacic a avut neşansa să se găsească din totdeauna pe acest
teritoriu luminat de divinitate, fapt ce a condus la o reacŃie fără încetare din partea
răului. Chiar dacă răul aproape că a pus stăpânire pe acest teritoriu şi mulŃi nu mai
văd nici o şansă, când vom izbândi, vom spune că jertfa extraordinară a acestui
neam nu a fost întâmplătoare. Spiritual, românii care merită vor exista acolo unde
cei ce ne vor distrugerea niciodată nu o să ajungă nicoadătă. De fapt asta este
problema. Sunt multe de scris, multe întrebări de formulat, dar din păcate sunt
puŃini care le citesc şi mai puŃini care sunt dornici să le răspundă.
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Suntem noi o NaŃie frântă,
într-o Lume de nevoi?
Sau suntem trădaŃi, tot timpul,
De tâlharii, dintre noi?
*
Unde este steagul dacic, care mândru flutura?
L-au răpit cumva străinii şi în veci nu ni-l vor da?
Sau el s-a ascuns în veacuri, iar atunci când merităm,
O să apară, ca o rază şi cu el să câştigăm?
*
Astăzi, noi iertare cerem, marilor noştri eroi,
Îi rugăm să ne-nŃeleagă că suntem tot în noroi,
Şi că viitorul nostru e facut doar de slugoi,
Ca să ne uităm străbunii şi credinŃa dintre noi.
*
O să vină şi lumină
De-om mai fi pe acest Pământ,
Când eroii or să-şi ceară, dreptul lor din jurământ,
Şi munŃii or să ne-ajute, ca pe fraŃii lor, de rând!
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Cugetări
Spiritul consolidează caracterul dar niciodată nu-l schimbă.
◊
Banii nu aduc fericirea, dar consolidează trădarea.
◊
Nu poŃi fi un prieten al banilor, ci numai sclavul lor.
◊
Natura te învaŃă să preŃuieşti valorile, banii cum să le distrugi.
Un prieten adevărat îŃi arată prietenia nu Ńi-o invocă.
◊
Nu aşepta respectul rudelor, ci numai revanşa lor.
◊
Izvoarele sunt străjerii timpului, munŃii sunt generatoarele vieŃii.
◊
Un şef niciodată nu trebuie să-Ńi ştie sufletul, ci numai calităŃiile profesionale.
Încrederea Ńi-o inspiră linia frontului, nu şabloanele luxoase.
◊
Laşul nu are măsură, ci numai frică!
◊
Banul întâi dezbină şi apoi distruge!
◊
Numai esenŃa libertăŃii se obŃine, nu se dă.
◊
Universul îi conferă omului infinitul, omul îi conferă Universului banalele
minciuni.
◊
Să lupŃi pentru o cauză nobilă reprezintă o calitate, să creezi o cauză adevărată
reprezintă o iluminare.
◊
ÎnŃelepciunea începe ocolo unde se termină proverbele.
◊
Oamenii nu sunt distruşi de avere, ci de fuga după avere.
◊
Natura îŃi conferă puritatea, oamenii îi oferă răutatea.
◊
Viclenia are tactică, înŃelepciunea are strategie.
◊
Un strateg prost este acela care vede lupta numai prin două armate.
◊
De multe ori adevărul se simte şi nu se demonstreză.
◊
PoŃi să îndrepŃi greşeala, dar niciodată voinŃa de a face rău.
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De multe ori avocaŃii sprijină oamenii, nu adevărul.
◊
Teoria este perfectă, practica se loveşte de oameni.
◊
Invidia este primul pas către ură!
◊
CredinŃa îŃi salvează sufletul, gândul adevărat îŃi menŃine onoarea, iar onoarea îŃi
aduce suferinŃa mântuirii.
◊
CredinŃa-i pură, onoara-i imaculată.
◊
Jurământul transformă lupta în legendă.
◊
Oamenii au prea puŃine valori şi prea multe legi.
◊
Pentru mulŃi oameni a exista înseamnă a minŃi, a lupta înseamnă a fugi, a mânca
înseamnă a trăi.
◊
Nu aştepta să Ńi se respecte valoarea, tu urmeazăŃi drumul!
◊
Să iei un premiu reprezintă o muncă, să creezi o carte reprezintă o idee, să
schimbi în bine oamenii reprezintă o minune.
◊
Te baŃi pentru o idee, iubeşti un vis, te jertfeşti pentru credinŃă.
◊
Un artist genial îşi joacă mai mult decât rolul, el aduce noutatea.
◊
Un om parvenit îşi ascunde originile, un om inteligent tot timpul vorbeşte de ele
ca să observe cât a progresat.
◊
Chinul omului deştept nu este neapărat să stea printre proşti, ci să nu fie lăsat să
evolueze.
◊
Oamenii nu te urăsc pentru că ştii multe lucruri, ci de ce le ştii.
◊
Dacă nu poŃi să înveŃi există meserii, dacă nu vrei să înveŃi poate vor exista păreri
de rău, dar dacă nu eşti lăsat să inveŃi, sigur va fi suferintă.
◊
Orice politician din zilele noastre este marcat ca o monedă forte.
◊
ŞtiinŃa se poate fura, tradiŃiile mai greu.
◊
Dacă doreşti să faci bine, gândeşte-te la un lung drum al suferinŃei.
◊
Vulpea este vicleană, dar niciodată înŃeleaptă.
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Primul lucru care te întâmpină pe Terra este răul, al doilea lucru este munca,
singurul pe care-l trebuie sa-l descoperi este adevărul.
◊
Politica stilizează răul, banii slefuiesc politica, funcŃia îŃi arată caracterul, binele
descoperă adevărul.
◊
Caracterul susŃine sufletul, iar înŃelepciunea susŃine credinŃa.
◊
VoinŃa binelui reprezintă arta înŃelegerii.
◊
MunŃii sunt străjerii neamului!
Loialitatea nu este o calitate, este un dar.
◊
Există lucruri logice, ilogice şi divine.
◊
Sportul te invaŃă să pierzi, dar şi să-Ńi respecŃi victoria.
◊
Lupta se duce cu soldaŃi, strategia se face de oameni inteligenŃi.
◊
Natura ne arată întregul, noi oamenii vedem numai părŃile.
◊
Cu prostul te înŃelegi dacă nu-l contrazici.
◊
Să înveŃi este o certitudine, să creezi este o amplitudine.
◊
Războinicul crede în victorie, sclavul crede în succesul stăpânului, iar prostul
numai în dreptatea lui.
◊
Mincinosul nu fuge de adevăr, îl ignoră.
◊
DiferenŃa dintre o actriŃă şi o femeie oarecare este că prima joacă teatru
profesionist, iar a doua pe cont propriu.
◊
Sportul extrem este o încadrare a unor extreme în sport.
◊
Răscoala se propagă de jos în sus, iar revoluŃia de sus în jos.
◊
Prima frică a unui şef nu este nereuşta, ci subalternii.
◊
Banii nu aduc ordinea, ci anarhia.
◊
Concediul îŃi arată că de fapt eşti încătuşat toată viaŃa.
◊
Un popor cu adevărat ales, niciodată nu va dori să arate asta.
◊
Simbolurile credinŃei sunt peste tot, credinta adevărată există în puŃine locuri.
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Adevărul nu îl deŃine o naŃiune, ci este mai aproape sau mai departe de el.
◊
Numai prima linie te învaŃă ce este lupta adevărată.
◊
De multe ori cel mai bun prieten te trădează, un părinte nu te înŃege, un frate te
fură doar credinŃa adevărată te apără.
◊
Adevărul este o provocare, credinŃa o certitudine.
◊
Scrisul propagă idei, oratorii ideologii, lupta propagă unda credinŃei.
◊
ForŃa unei naŃiuni nu se propagă prin sabie, ci prin înŃelepciunea de a avea aliaŃi
puternici.
◊
Invidiosul nu urăşte omul, ci valoarea lui.
◊
Încrederea în sine nu înseamnă încrederea în ceilalŃi.
◊
Pasiunea îŃi aduce răbdare, răbdarea îŃi aduce consolidarea voinŃei, iar voinŃa îŃi
aduce liniştea de sine.
◊
Marea artă a unei femei nu este să lupte în prima linie, ci să stabilească linia.
◊
Un artist adevărat nu interpretează doar rolurile, ci le dă viată!
◊
Cele mai adevărate filme sunt acelea în care actorii sunt regizori şi regizori sunt
actori.
◊
O poezie profundă întâi se citeşte după aceea se recită.
◊
NaŃionalitatea este moştenită prin luptă, mondializarea prin viclenie.
◊
Să lupŃi pentru dreptate este una, să emiŃi dreptate este alta.
◊
Fizicul se poate îmbunătăŃi, caracterul se poate perfecta, spiritul îl iei aşa cum
este.
◊
Când ai bani nu ai prieteni adevăraŃi, când ai prieteni adevăraŃi nu ai bani, în faŃa
lui Dumnezeu eşti singur.
◊
Puterea se menŃine prin avere, averea se menŃine prin compromis, adevărul se
menŃine prin sacrificii.
◊
Unitatea completează complexitatea.
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Vai de oamenii „mari” care sunt conduşi de cei “mici”.
◊
Atitudinea îŃi conferă altitudinea.
◊
ConştiinŃa îndrumă inteligenŃa, inteligenŃa completează conştiinŃa.
◊
MulŃi oameni fug de adevăr nu pentru că nu-l înŃeleg, ci pentru că este mult prea
greu de acceptat.
◊
Universul conferă timpul, naŃiunile crează istoria.
◊
Natura ne oferă razele de soare, noi, sufletul curat.
◊
NaŃiunile s-au creat prin jertfă, banii le distrug prin trădare.
◊
Minciuna se naşte din întunericul spiritului.
◊
Artistul joacă piese în teatrul vieŃii.
◊
Apărarea adevărului este grea pentru că nu există loc de odihnă.
◊
Puterea schimbă omul, adevărul îl luminează!
◊
Politicienii distrug naŃiunile, iar banii caracterele.
◊
Sufletul este un dar al Naturii, se păstrează curat respectând-o!
◊
Un suflet curat e un drum al suferinŃei.
◊
Banii întreŃin formele, dar niciodată fondul.
◊
De ce un drum al suferinŃei când răul te îmbie cu comori?
◊
Trădarea nu este la îndemâna oricui, dar este drumul cel mai apropiat de iad.
◊
Politica oferă tâlharilor recunoaştere.
◊
Nu cere respect de la cei ce nu pot oferi.
◊
Gloata nu are valori, ci numai dorinŃă.
◊
Minciuna performantă este viclenie.
◊
Zăpada arată cel mai bine puritatea munŃilor.
◊
Deşi adevărul este pretutindeni, mulŃi preferă să vădă numai minciuna.
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Cea mai performantă stavilă dintre Natură şi om este banul.
◊
Caracterul slugii adoră bucuria stăpânului.
◊
Primul pas al unui popă către călugărie este să nu ceară.
◊
Prietenie curată este pentru sufletul curat.
◊
A izbândi cu adevărat înseamnă a percepe pentru o secundă Adevărul.
Natura este distrusă pentru că nu-şi găseşte locul în sufletele oamenilor.
◊
Timpul este preŃios pentru un ideal, pentru normalitate este banal.
◊
Minciuna este odihnitoare, viclenia este provocatoare, adevărul este mirific.
◊
Spune-mi cât timp ai, ca să-Ńi spun cine eşti.
◊
Tehnologia trebuie să ajute, nu să domine.
◊
Viclenia este forma fricii.
◊
Curcubeul ne arată măreŃia Soarelui.
◊
Viclenia poate distruge caracterul, dar nu şi principiile.
◊
Măsura vicleniei reprezintă distanŃa faŃă de Dumnezeu.
◊
Viclenia se sprijină pe bani, curajul pe forŃă, ştiinŃa pe inteligenŃă, adevărul pe
caracterele puternice.
◊
Caracterul depinde de om, omul depinde de mediu, mediul depinde de Univers,
Universul depinde de Dumnezeu.
◊
Libertatea îi revine numai aceluia care o înŃelege.
◊
MunŃii îŃi dau forŃa, Dumnezeu credinŃa.
◊
Natura te învaŃă să lupŃi, viaŃa te învaŃă să te fereşti de oameni.
◊
Adevărul este unul singur, minciuna are nenumărate variante.
◊
Muntele îŃi oferă darul cerului prin strălucirea stâncilor.
◊
Modestia eroului rezultă din măreŃia credinŃei.
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Concluzii
Chiar dacă, unele întrebări din această carte pot supăra anumite categorii
de oameni şi chiar dacă nu va avea un impact imediat asupra populaŃiei României,
eu voi fi mulŃumit dacă va aduce măcar un aport energetic. Cu siguranŃă vor mai
veni şi alŃii cu întrebări şi mai valoroase decât ale mele şi astfel dorinŃa de
cunoaştere ştiinŃifică a tinerilor noştri istorici se va dezvolta exponenŃial şi în final
adevărul va ieşi la lumină.Dar noi românii nu suntem lăsaŃi să vedem această
lumină, noi trebuie doar să trudim pentru stăpâni şi într-un final, nici Ńară să nu
mai avem. Suntem un neam condamnat, care trebuie să plătească un preŃ mare,
atât pentru lucrurile rele, cât şi pentru lucrurile bune. Elibearea vine din interior,
dar cu lupta pentru exterior. În zilele noastre a fi român înseamnă în primul rând
suferinŃă, nedreptate, săracie, izolare, dar şi lux exorbitant pentru unii datorită
furturilor şi trădărilor de orice fel. Tot în zilele noastre, faptul că eşti român te
ajută să înŃelegi şi să transpui modelul românesc într-o ecuaŃie, care poate ajuta la
rezolvarea problemelor majore ale omenirii. Însă în România nu se mai
recunoaşte performanŃa, se ignoră valoarea, se aruncă cu noroi în străbuni.
Cugetările din această carte vin ca o completare a dorinŃei de adevăr şi a
trăsăturilor de caracter al oamenilor din toate timpurile. Această carte este
realizată cu respect faŃă de naŃiunile Lumii care respectă adevărul şi integritatea
morală a oamenilor. Adevărul este incomod, pentru că nesinceritatea şi fuga după
bani au stat din timpuri străvechi la baza oricărei cârmuiri. De fapt, adevărul
demască miile de interese meschine, dătătoare de conflicte locale şi mondiale care
au dus la atâta suferintă în Lume. Trebuie să ai curaj să vorbeşti despre adevăr,
dar şi multă inteligenŃă.
Am încercat de asemenea să arăt cât de mult s-a depărtat omul de
adevărata credinŃă creştină, care are darul să ajute omul în evoluŃia spirituală şi în
înŃelegerea Naturii.
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