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Apăi, dragă domnule, eu numai cugetam ... 

 
 

Libertatea pe care românii şi-au cîştigat-o 
 

Motto: „Rea şi aducătoare de rele este libertatea 
  fără măsură, încăpută pe mîna nerozilor” 

 
Trăim o perioadă în care toate gunoaiele, toate scursurile societăŃii cred că libertatea pe care românii 

şi-au cîştigat-o, prin jertfă şi sînge, le dă dreptul să spună, dar să şi facă tot ce le trăzneşte prin cap.  
Iar libertatea, care într-o societate sănătoasă ar trebui să devină „bună, indispensabilă şi minunată”, în 

societatea noastră contemporană, încăpută pe mîna nerozilor, escrocilor şi şarlatanilor, se transformă într-o 
generatoare „de haos, de dezordine, de prostie”.  

Într-o astfel de societate bolnavă, libertatea nu mai este un factor care să contribuie ca omul să devină 
„o fiin Ńă liberă şi luminată de raŃiune”, ci devine „un agent patogen, un element distructiv, o unealtă de 
descompunere”!  

Aşadar, 
           Concluzie: „Cunoaşterea înseamnă libertate,  

         Necunoaşterea este robie”  
  
 

Spălarea creierelor se realizează acum prin mijloace „blînde” 
 

Un scriitor britanic, Aldous Huxley, a anticipat un stat în istorie pe care l-a numit „stat magic”, în 
care „spălarea creierului nostru” se realizează „prin mijloace blînde”, precum: cultivarea unei sexualităŃi 
deșănțate, forme de viață care „excită simŃurile şi imaginaŃia”, cultivarea iluziei puterii, a unei „plăceri ce 
zguduie simŃurile şi mintea pînă la epuizare”.  

Dictatura acestui „stat magic” este mai teribilă decît cealaltă, a statului posomorît al idolatriei 
ideologice, așa cum l-a imaginat Marx și l-a pus în practică Lenin. 

Cum s-a ajuns la dictatura „statului magic” ? 
Prin tr ădarea elitelor! 
Teribilă este singurătatea popoarelor tr ădate de elitele lor prin conspiraŃia păcatului, a căderilor, 

şi, iată, o avem tălmăcită în versetul acesta al lui Iezechiel:  
„ Şi oile Mele s’au risipit din lipsă de păstor … Pe faŃa întregului pămînt s-au risipit, 

 şi nu era nimeni care să le caute şi să le întoarcă”.  
Ideologii „statului magic”  pervertesc și sensul lucrurilor elementare.  
Popoarele, spun ideologii  „statului magic ”, sînt majorităŃi posace, coercitive, care opresează 

minorităŃile şi indivizii.   
I-auzi la ei, ce le mai trece prin scăfîrlie!  
În consecinŃă, indivizii şi minorităŃile de toate tipurile trebuie decretate normalităŃi chiar dacă 

acestea conduc la dezintegrarea majorităŃilor și mai grav la dezagregarea unităților spirituale firești.  
Cu ocazia alegerilor pentru preşedinŃia americană, din 2008, California, Arizona şi Florida au apelat 

la procedeul referendumului pentru a restabili acurateŃea unei definiŃii colective asupra familiei.  
Aşa de puternic erau clătinate fruntariile etnomentale în derulările cotidiene ale vieŃii popoarelor încît 

acestea au fost nevoite să recurgă la referendum pentru a stabili ca definiŃia familiei să rămînă cea clasică: 
uniune consimŃită în mod liber dintre un bărbat şi o femeie.  

A fost necesar un referendum pentru o definiŃie „naturală” sau firească.  
Lucrul încă mai tulburător este că un număr de state americane au trebuit să facă uz de referendum 

pentru a restabili acurateŃea unei definiŃii, care decurge dintr-un întreg etnospiritual de reguli, norme, 
modele, tipare, forme şi scheme sociale pe care le regăsim în mod obişnuit în modul cotidian de viaŃă al 
membrilor acelor majorităŃi numite popoare. 

MinorităŃile aliate cu un anume tip de aparat statal reuşesc să conteste, să răstălmăcească definiŃii 
paradigmatice ale popoarelor şi să impună alte definiŃii care creează confuzii, coboară tiparele fondatoare ale 
vieŃii comune la un talmeş-balmeş noŃional ce reaminteşte promiscuitatea babeliană.  

În fond, ce ne spun aceste referendumuri populare, precum cel din California?  
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Referendumul californian ne arată că atunci cînd Curtea Supremă din statul respectiv, de exemplu, 

legalizase căsătoriile anarhosexuale, acel stat intrase deja în conflict logico-normativ, voliŃional, spiritual, 
jurisprudenŃial cu poporul mobilizat plebiscitar ca să se apere de efectele unor acte normative derivate din 
paradigma „statului magic”.  

A fost necesar apelul la „arma plebiscitară” pentru apărarea de acŃiunile prin care un stat se arăta 
dispus să redefinească noŃiunile fondatoare ale vieŃii comune în conformitate nu cu rînduiala creată de 
Dumnezeu, ci cu principiul plăcerii anarhice, cu procedeul definiŃiilor arbitrare, al minorităŃilor despotice.  

Scrutinul popular se află, iată în conflict cu corectitudinea politică şi cu subculturile jurnalismului 
magic.  

Segmente însemnate din elitele conducătoare ale statelor se revendică de 
la principiile „statului magic” prin care pot transforma unele formaŃiuni sociale în forŃe, activităŃi şi seducŃii 
capabile să contribuie la triumful unui nou turn Babel, o zidire zadarnic urnită din frămîntătura plăcerilor.  

Această frămîntătură dislocă principiul etnospiritual căci nu mai are ce să facă cu el şi forŃa care 
desăvîrşeşte procesul este „statul magic”.  

Mai avem soluŃii salvatoare la îndemînă ? 
Soluția este la poporul îmbisericit, adică readus la un tip de educație care să-l facă destul de puternic 

în fața inducției anarhiei.  
Ne dăm seama așadar că salvarea vine de la o întoarcere în Biserică adică de la o reformă 

spiritual ă a elitelor și a popoarelor deopotrivă.  
Soluția este spirituală și NU economică, așa cum se crede îndeobște.  


