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CAPITOLUL I 

GLOBALIZAREA EDEN SAU INFERN? 
 
 

Motto: 
1)Unica filosofie adevărată este aceea care acceptă că            Omul nu cunoaşte Adevărul, deci 
implicit , nici filosofia. 
 
     2)Omul nu va Cunoaşte Niciodată Adevărul Absolut şi nici Cunoaşterea Absolută , întrucât 
întreaga lui existenţă este axată pe Iluzia Vieţii. 
 
   3)Orice sistem filosofic sau filosof care va pretinde că spune Adevărul este mincinos. 
 
  4)Coaxialismul este prin excelenţă filosofia care NU pretinde că spune Adevărul dar care 
acceptă aplicaţii care susţin raportarea Iluziei Vieţii la Adevăr. 

(Primele principii ale Coaxialismului) 
 

 
 
 “Dacă nu vom mai şti niciodată că am trăit cândva o viaţă pe această planetă atunci de ce o 
trăim şi pentru cine? 
 Dacă după noi rămâne doar praf şi oase în descompunere, de ce le mai producem? Aceste oase 
au visat cândva, au iubit, suferit, dorit sau urât. Aceste oase s-au răzbunat sau au luptat.  
 Teama de a nu şti că am fost cândva aici,că după moarte nu mai este nimic,uitând pentru 
totdeauna până şi viaţa trăită cândva, a născut miturile alimentate de religiile timpurilor   despre 
Lumea de Apoi, ale sufletelor care dau socoteală pentru toate mârşăviile săvârşite cândva, undeva, 
sub un soare plin de strălucirea şi dogoarea morţii.” 
 
 
 Ce ar fi dacă am privi adevărul în faţă şi am realiza că acea mitică viaţă de apoi care într-un fel 
ajută omul să moară nu există? 
 
 
 
 Dacă am şti că moartea ne desparte de fapt de acest vis denumit viaţă şi că la fel de bine ne 
putem trezi la o altă realitate care este tot vis raportată la o alta şi alta, la fel cum ne trezim 
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dimineaţa din somn, conştienţi că am trecut printr-un coşmar pe care l-am trăit cât se poate de 
intens.  
 
 
 Câţi oameni realizează în momentul visului că visează? Foarte puţini sau aproape deloc. 
Majoritatea trăiesc din plin realitatea acelui vis precum trăiesc la fel de plin realitatea celuilalt vis 
care se numeşte viaţă.  
 
 
 Odată ce există moarte, oricâte averi am avea ele rămân aici, în această pseudorealitate a 
visului. De ce mai este goana după noi şi noi bunuri ale unora care au bani cu care să trăiască mai 
multe sute de mii de vieţi, în timp ce alţii nu au ce pune pe masă, fiind robii celor avuţi? De ce 
această goană absurdă  care are ca rezultat suferinţa celor furaţi şi bucuria celor care fură?  
 
 
 
 Unicul sens este absurdul chiar dacă acesta încearcă să devină estompat de tot felul de replici 
al unor voci planetare, cum ar fi puterea şi influenţa naţională, regională sau globală, menţinerea 
unui sistem ce denotă o anumită ordine mondială. 
 Oare această ordine mondială este benefică pentru miliardele de oameni care vieţuiesc pe 
această planetă sau este doar un indice machiavelic prin care aceste miliarde de suflete pot fi mai 
lesne întemniţate şi terorizate de către ordinea în sine?  
 
 
 Cine este regele atoatestăpânitor în această lume demonică dacă nu banul? El urcă sau coboară 
destine, împovărează miliarde de oameni cu datorii la bănci, îi determină să-şi vândă în fiecare zi 
puţin câte puţin din sufletul pur care le-a mai rămas.  
 
 
 Este banul demonic sau divin? Cu toate că oricine poate da un răspuns la această întrebare şi 
bineînţeles să conchidă: banul este demonic,răspunsul nu este absolut deloc atât de simplu pe cât 
pare, întrucât foarte multe forţe superioare care cochetează cu divinul susţin în mod miraculos 
banul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cine sunt aceste forţe ale divinului care susţin banul?  
 În primul rând să ne gândim la preoţii care săvârşesc un act de cult în urma unui aconto mai 
mult sau mai puţin consistent sau la campaniile de ajutorare a unor semeni aflaţi în nevoie, etc.  
 Oare toate acestea nu sunt susţinute de forţe ale divinului? Preoţii nu slujesc divinul primind 
bani?  
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 Chiar dacă banul e ochiul dracului, iar preotul omul lui Dumnezeu care are nevoie de acest 
ochi al dracului să supravieţuiască nu se poate face o împăcare între Drac şi Dumnezeu pentru 
supravieţuire? 
  Oare de ce atribuim mereu necesitatea, nevoia, dată de acest vis al vieţii nostre Diavolului? 
  De ce tot ceea ce dorim trebuie să fie diavolesc? Avem nevoie de hrană, îmbrăcăminte, atâtea 
şi atâtea în decursul vieţii, lucruri pe care le-ar dori omul undeva în subconştient pierdute, uitate, 
nedorite şi de aceea devin satanizate? Cu siguranţă.  
 
 
 Banul reflectă necesitatea provenită din valorile materiale iar preotul pe aceea a valorilor 
spirituale? Şi preotul are nevoie de bani şi este perceput de acest Rege, Banul, în funcţie de cât de 
avut este din mai multe puncte de vedere. 
 Un om nu neapărat trebuie să fie bogat având bani în bancă sau bijuterii depuse la anumite 
seifuri ci poate fi bogat deţinând o anumită funcţie sau poziţie socială care-i dă la rândul ei o 
anumită putere decizională ce este imediat convertită în valorile materiale sau de ordin spiritual pe 
care le poate influenţa, influenţă care este imediat convertită în banii acelor valori. Ce perfid rege 
are Omenirea! 
 Banul reflectă cantitatea de bunuri ale vieţii materiale mai întâi, dar este cu atât mai lugubru 
cât reflectă şi cantitatea bunurilor spirituale. 
 Într-un cuvânt tot ceea ce putem noi dori, spera, concepe, percepe, suferi, dovedi, preţui, 
facilita, iubi, urî,  
într-un cuvânt: gândi, poate fi evaluat în bani. 
 
 
 
 Până şi libertatea noastră, sfinţenia şi dimensiunea divină a acestui vis pe care-l numim viaţă poate 
fi evaluat în bani. 
 Sufletul fiecăruia evaluează şi este evaluat la rândul lui în bani. De ce în bani? Aici începe 
acum mare problemă. Mai înainte de toate cum altcumva poţi să faci o anumită evaluare a totului 
care ne înconjoară atunci când doreşti să-l vinzi altcuiva decât în bani, aceste bilete de bancă atât de 
inofensive la prima vedere dar atât de periculose în realitate care au ucis atâtea vieţi, au despărţit 
atâtea destine, au adus în pragul nebuniei atâţia oameni care nu mai puteau îndura suferinţa în care 
se zbăteau?  
 
 
 Dar de ce să vinzi intervine o altă întrebare. Oare omul nu ar putea subzista pe această planetă 
decât dacă vinde şi cumpără?  
 
 
Avem nevoie de anumite produse pe care nu le avem iar pentru a le procura va trebui să le 
cumpărăm dar pentru aceasta va trebui ca şi noi la rândul nostru să vindem ceva care ne prisoseşte 
mai puţin la fel cum face cel de la care am cumpărat 
 
. 
  Visul pe care-l trăim se zbate între o necesitate şi alta.  
Oare un poem celebru care a învins secolele cum poate fi catalogat în bani? Dar opera unui mare 
scriitor sau filosof? Dar iubirea cuiva care-ţi este împărtăşită, dar fericirea, dar suferinţa dar 
candoarea? 
 Oricât de monstruos ar suna dar şi acestea sunt monitorizate şi măsurate tot în bani de către 
servitorii docili ai acestui rege ce sălăşluieşte în acest vis care este: Banul! 
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 Absolut orice trece printr-o evaluare a sa. Nimic nu scapă ochiului vigilent pe care-l are şi 
care este desenat chiar şi pe anumite bancnote. Cum fiecare rege trebuie să aibe o anumită elită a sa 
care să-l înconjoare şi să-l sfătuiască şi acest rege al visului vieţii are propria sa elită care deţine cele 
mai mari valori planetare şi bineînţeles funcţii din care să poată decide în orice moment soarta a 
miliarde şi miliarde de oameni care în realitate nu sunt altceva decât un număr, fără sentimente şi 
dorinţe, fără simţire şi trăire, sunt privite ca nişte simple mase de cifre unde fiecare astfel de cifră 
este evaluată la rândul ei tot în bani. 
 Sentimentele, dorinţele, speranţele şi alte asemenea lucruri ale umanului sunt permise atunci 
când este vorba de soarta miliardelor de cifre doar câtorva mari slujitori ai acestui rege monstru şi 
anume celor care pot să facă parte din elita mondială, cea care poate decide moartea sau viaţa a unui 
număr impresionant de semeni doar printr-o simplă întâlnire a acestui grup care se numeşte: 
Bilderberg. 
 
 
  Ce este de fapt prin definiţie banul? 
  Banul este valoarea necesităţilor spirituale şi materiale ale omului. 
 De ce este atât de satanizat banul? Tocmai pentru că reprezintă aceste necesităţi care, de-a 
lungul vieţii omului, nu fac altceva decât să-l îngenuncheze din ce în ce mai apăsător, pavândui 
acestuia calea către moarte. De ce să nu-l ridice? 
  Nimeni, oricât de bogat sau de fericit ar părea nu va fi niciodată împlinit chiar dacă ar simţi ca 
are totul, că întreaga planetă se află la picioarele sale, tocmai pentru că necesităţile sale materiale 
sau spirituale vor evolua pe măsura dobândirii lor, astfel că odată dobândit un vârf al unor 
necesităţi, omului în cauză îi va fi dat să observe un alt şi alt vârf, şi tot aşa până când clipele vor 
ajunge la frontiera vieţii şi de acolo firul acestei lumi cu identitatea sa cu tot se va destrăma. 
 
 
 Omul nu va fi niciodată mulţumit de ceea ce a reuşit să obţină,iar atunci când o necesitate este 
satisfăcută, în locul ei apar noi şi noi necesităţi. De aceea, invidia este una dintre cele mai prosteşti 
şi mai absurde sentimente ale omului, întrucât şi cel care are acoperită o arie mai mare de necesităţi 
faţă de un altul va fi la fel de fericit sau de trist ca şi celălalt, poate mult mai nefericit.  
 
 Fericirea constă pe moment prin obţinerea unei sau altei necesităţi, materiale sau spirituale dar 
nu se poate menţine reflectând la acel moment mereu, ci sursa ei va trebui mereu şi mereu 
reîmprospătată. 
 
 Să nu creadă nimeni că marii regi sau reginele pline de celebritate sau avere sunt mai fericiţi 
decât un simplu cerşetor sau un slujbaş amărât care se duce zilnic la un loc de muncă pentru care ar 
da orice ca să scape doar că orizontul unui posibil şomaj i se pare mult mai cumplit, fiindcă astfel nu 
şi-ar mai putea achita ratele la cutare sau cutare bancă. 
  Atunci care este adevărata sursă a fericirii? 
 Pentru regi sau marii magnaţi tocmai necesităţile la care visează şi pe care nu le pot dobândi 
pe moment,cum ar fi achiziţionarea unor noi companii în cazul magnaţilor sau alianţe dintre cele 
mai fanteziste în cazul regilor,toate acestea sunt, şi ţin locul,locului de muncă al amărâtului care 
trudeşte de dimineaţa până seara fiindu-i frică de şomaj. Pentru acest amărât adevărata sa fericire 
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este tocmai acel loc de muncă pe care îl urăşte poate cel mai mult pe lumea asta dar, cu toate acestea 
el este adevărata sursă a fericirii.  
 
 
 Fericirea îşi are originea în suferinţă şi oricât de mult am dori să trăim numai în fericire este 
absolut imposibil, întrucât fără suferinţă aceasta niciodată nu-şi va arăta miraculosul său spectru. 
 
 
 Astfel banul determină prin valoarea lui cât de multă suferinţă este necesară pentru a deveni 
fericiţi, indiferent dacă aceasta este materială sau spirituală. 
 Este adevărat că cei bogaţi vor putea mult mai lesne să-şi plătească această suferinţă cu braţele 
celor săraci, dar numai iluzoriu, întrucât odată plătită astfel şi bineînţeles obţinută astfel, fericirea va 
dispare curând lăsând locul unei noi suferinţe care va trebui plătită la rândul ei.  
 În acest caz apare un mecanism interesant, şi anume, dacă omul respectiv poate să-şi plătească 
cu braţele altor oameni cantitatea de necesitate la nesfârşit, atunci necesitatea respectivă nu-i va mai 
reveni sub forma posibilităţii de plată, chiar dacă banul poate acoperi şi necesităţile spirituale prin 
activităţi culturale dintre cele mai diverse sau de ce nu, prin atât de vechea şi simpla cumpărare de 
suflete. 
 Acel om chiar dacă va simţi că are TOTUL va realiza că de fapt nu are nimic, că este cel mai 
nenorocit dintre toţi nenorociţii sorţii care pot visa cel puţin la necesitatea lor de a fi fericiţi. 
 Acest nenorocit nici măcar nu va putea visa la această necesitate fiindcă nu o va mai putea 
afla,astfel propria lui viaţă devenindu-i unul dintre cele mai cumplite infernuri.La fel ca un drogat 
care ajunge la un capăt unde nici drogul nu-i mai este de ajuns pentru a visa, iar atunci realizaeză că 
doar moartea devine unica soluţie salvatoare. În cazul bogătaşului din exemplul meu este mult mai 
grav.  
 
 
 Mulţi indivizi ajunşi folosesc banul pentru a deveni persoane influente, crezând că visul 
puterii ar putea fi soluţia salvatoare care să le acopere în cele din urmă necesarul de a fi fericiţi.  
 Nu numai că se îmbată cu apă rece, dar reversul medaliei este mult mai chinuitor şi decât 
primul exemplu, întrucât atunci când obţii puterea, ea devine ceva firesc la fel cum ai bea un pahar 
de apă sau ai privi o ploaie caldă de vară. 
 Cumplit este când acest firesc atât de fals în realitate, dispare. Ce rămâne în urmă? Marile 
chinuri. Mai mult decât atât firescul puterii determină noi necesităţi, contabilizate printr-o putere şi 
mai mare şi atunci? Puterea însăşi devine la fel de banală ca şi orice ciorap tras pe picior.  
 
 
 Se doreşte mai multă putere, mai multă forţă, ajungându-se într-o horă nebună a absurdului, 
horă care oricât de bizar şi banal ar părea, oricât de ciudat sau de absurd în sine ar sugera, este de 
fapt motorul care ţine omenirea trează, care duce omenirea la “progresul şi civilizaţia”,  care îi face 
pe oameni “fericiţi”!  
 Pe parcursul acestei lucrări voi demonstra care este adevăratul progres şi adevărata civilizaţie 
către care trebuie să ne îndreaptăm chiar dacă aceea care ne este nouă arătată azi cu degetul ni se 
pare edenică nu este absolut deloc aşa.Civilizaţia pe care o înţelegem ca fiind perfectă şi spre care 
tindem este de fapt o civilizaţie a valorilor a competivităţilor date de bani ceea ce  denotă falsitatea 
actului civilizaţional din start.Atunci înseamnă că ne îndreptăm spre calea cea rea?Răspunsul este 
paradoxal:NU!De ce? 
 Deoarece chiar dacă în aceste momente evoluăm spre răul civilizaţional din noi aceasta este 
calea cea bună pentru a ajunge în final la bine.Astfel la bine vom ajunge doar dacă vom traversa 
răul. 
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 Mai înainte de toate civilizaţia va trebui să ajungă în faza ei cea mai hidoasă şi mai alienată 
din punctul de vedere al fiinţei umane ca mai apoi să se întoarcă înapoi către valorile sale cele mai 
pure şi mai adevărate odată cu detronarea regelui suprem actual civilizaţional care este.Banul! 
 Această detronare din nefericire nu se va mai putea face decât tot prin el,fiind nevoie de cei 
mai bogaţi şi influenţi oameni de pe planetă care vor crea în cele din urmă într-un viitor mai mult 
sau mai puţin îndepărtat un guvern mondial,odată cu mondializarea ramurilor economice şi cu 
federalizarea administrativ-politică a statelor care-şi vor da seama că singure nu au nici o şansă să 
reziste presiunilor economice mondiale. 
 Tot acest motor este de fapt visul nebun al puternicilor momentului care prin necesitatea 
nebuniei lor, prin dorinţa de a-şi estompa calvarul propriei lor necesităţi, plătind cu fantezia bolnavă 
a celui care doreşte mai mult decât poate fi în această lume, aduc omenirea în fiecare clipă în faza de 
a mai produce un nou şi nou element care să valoreze cât nebunia lor de moment pe care să o poată 
achita, astfel plătindu-şi o nouă necesitate. 
 Chiar dacă aceşti indivizi, fie bărbaţi sau femei sunt cei mai invidiaţi de pe planetă, fiind 
personal răspunzători de destinele a miliarde de oameni, ei sunt cei mai nenorociţi reprezentanţi ai 
rasei umane care în realitate ar trebui plânşi şi faţă de care ar trebui să ne fie infinit mai milă decât 
faţă de un cerşetor fără casă care doarme undeva la un colţ de stradă, zgribulind alături de un câine 
vagabond într-o noapte rece şi umedă.Oare să fie aşa? 
 Poate că sunt un instrument al destinului acestei omeniri,prin care se va trece la o treaptă 
socială mult mai spuerioară celei actuale. 
 Cu toate acestea ei sunt în mare parte răspunzători de chinurile prin care trec în viaţă miliarde 
de oameni, pornind de la cei mai umili cerşetori până la cei mai bogaţi patroni ai unor companii. 
 Acest grup exclusivist poate genera crize economice, conflicte interregionale, bunăstarea unor 
zone ale planetei în schimbul mizeriei din alte zone, etc.  
   În 
primul rând acest grup, cu biroul într-un orăşel pe nume Leiden din sudul Olandei, se întrunea până 
în anul 2007 în diferite locaţii din Statele Unite ale Americii şi Europa. Începând cu acest an 
membrii săi se vor întruni la hotelul Ritz din Istanbul, Turcia, iar printre invitaţi numărându-se chiar 
şi un iranian, ceea ce denotă o oarecare deschidere.  
 Grupul Bilderberg este un fel de antecameră a întîlnirii liderilor mondiali din grupul G 8, 
respectiv ai SUA, Canadei, Marii Britanii, Franţei, Italiei, Rusiei, Japoniei şi Germaniei  care decid 
noile măsuri privind procesul de globalizare, fapt ce denotă că şi Grupul Bilderberg este avid pentru 
desfăşurarea acestui proces, dar pe ce principii urmează să aflăm şi mai ales, de ce! 
Pentru a răspunde de ce are omenirea un astfel de Grup Bilderberg va trebui în primul rând să ne 
reîntoarcem la conştiinţa individuală a omului, cea care determină conştiinţa socială şi care 
caracterizează societatea umană. 
 Omul în sine este un animal, care în realitate are foarte puţin uman în el. Este acaparator, 
invidios, lacom, dornic de putere, laş, avid de dorinţa de a parveni pe orice căi, ipocrit, plin de 
scrupule, uneori răutăcios când interesele diverg sau bun când acestea converg. 
 Într-un cuvânt omul în sine nu poate fi uman cu adevărat decât dacă ar renunţa la toate aceste 
trăiri. Unde este bunătatea, iubirea, întrajutorarea sau dorinţa de a face bine? Sunt şi acestea pierdute 
în amalgamul răului.  
 Scriam în “Coaxialismul”,  că omul gândeşte doar cu 2% din scoarţa sa cerebrală, fapt care-i 
conferă printre altele şi acest caracter. Sunt convins că dacă omul ar gândi cu mai mult decât cele 
2% din capacitatea sa cerebrală ar înţelege că toate relele, provin din necunoaştere şi chiar mai mult, 
din necunoaşterea de sine.  
 Cu toate acestea datorită zestrei sale genetice omul, fie că vrea sau nu, în faza de inconştienţă 
în care se află, lasă să răzbată prin fisurile create de genele sale şi valenţe ale unui sistem mai 
apropiat de realitate decât de delirul paranoid al omului şi anume structuralizarea social-politică 
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pentru a facilita globalizarea.Este cel mai bun lucru pe care îl poate face omul pentru propria sa 
societate.  
 Globalizarea va fi aceea care-l va urca pe om în Eden dar care va putea în aceeaşi măsură să-l 
arunce în infernul de unde se afla, odată cu actul cunoaşterii de sine, şi din care a plecat încetul cu 
încetul când a reuşit să-şi asume responsabilitatea acestui act al cunoaşterii, responsabilitate care i-a 
adus mai întâi de toate o structuralizare socială la nivel de ginţi, care s-au transformat în triburi, 
apărând sclavia, pe urmă în primii germeni ai unor formaţiuni statale primitive, şi odată cu acestea a 
măririi treptate a puterii individuale pe seama celei sociale. 
 Ca omul să devină un câine care poate vâna mult mai uşor în haită decât de unul singur a 
trebuit forţat de împrejurările create de necesităţile sale dar şi de genele cu care era înzestrat să 
accepte ierarhizarea socială.Unii indivizi, şi cei mai mulţi din păcate erau scalvi iar alţii , cei mai 
puţini, conducătorii acestor mase de nenorociţi. 
 Istoria omenirii este scrisă cu valuri de sânge care s-au scurs odată cu trecerea mileniilor de la 
acel act, infernal dar şi edenic, când omul a realizat că ştie unde se află, când minunata grădină a 
edenului devenise peste noapte un infern datorită cunoaşterii. 
 Adevăratul păcat originar al omului, i s-a revelat acestuia sub forma de cunoaştere. Cu toate 
acestea adevărata cale spre Eden a omului este presărată de cunoaştere şi se datorează cunoaşterii, 
astfel drumul către Eden este tocmai Păcatul Originar! 
 Atâta timp cât omul nu cunoştea unde se află, putea fi în mijlocul celui mai cumplit infern care 
pentru el era un paradis, dar odată cunoscând “paradisul” în care se afla acesta i-a devenit pe loc 
infern. 
 Astfel sunt mai multe tipuri de paradisuri şi infernuri, dar unul dintre acestea este şi infernul 
cunoaşterii precum altul va deveni paradisul cunoaşterii. Dacă am şti şi alte cunoaşteri care să fie 
opuse ale opuselor termenului de cunoaştere, cu siguranţă că am cunoaşte tot atâtea paradisuri şi 
infernuri faţă de care am avea nevoie de tot atâtea păcate originare.  
 Din punct de vedere genetic omul are mai multe asemănări cu  lumea vie. Narcisa deţine 30% 
din genele omului, iar cimpanzeul 98%. Cât de perfect a trebuit să ne clădească natura Factorului 
Creator încât să nu devenim nici narcisă şi nici cimpanzeu, să devenim, om, şi cu toate acestea să nu 
avem puterea de a procesa datele cunoaşterii decât cu cele două procente ale scoarţei noastre 
cerebrale. De ce?  
 După cum am mai spus şi în alte cărţi ale mele, un om care ar avea o capacitate de sută la sută 
ar fi capabil să mute munţii din loc, dar pentru aceasta ar trebui să înţeleagă că şi ceilalţi semeni pot 
face exact acelaşi lucru, iar pentru miliarde de oameni nu sunt şi miliarde de munţi.  
 Poate că omul trebuie să ajungă la un anumit nivel social, bine structuralizat, de ordin 
mondial, pentru ca încetul cu încetul, pe baza noilor sale descoperiri ştiinţifice şi tehnologice, să 
poată accesa şi această parte mai puţin cunoscută din el însuşi care este mărirea capacităţilor de 
procesare a scoarţei sale cerebrale de la 2% la mai mult.  
 Aceasta este o ipoteză, dar tot la fel de adevărat devine şi faptul că odată redescoperită această 
capacitate de procesare a scoarţei sale cerebrale, omul ar fi capabil din start să-şi etaleze alte şi alte 
sentimente atât faţă de el însuşi cât şi faţă de semenii săi, ceea ce ar duce din start la o nouă ordine 
socială, fiind creat un om cu adevărat nou. 
 Atunci de ce omul este condamnat în această lume să proceseze cu doar 2% din scoarţa sa 
cerebrală? După cum am mai scris ,în istoria nescrisă a omenirii este posibil să fi intervenit o 
anumită mutaţie de ordin genetic, sub forma unei gene recesive, etc, care să-i determine omului 
această cădere, sau mai bine zis, căderea sa din Edenul adevărat, despre care se prea poate să nu fi 
ştiut decât atunci când şi-a recăpătat actul cunoaşterii de sine, cei drept la un nivel mult diminuat, 
realizând că Edenul în care credea că se află se transformase într-un nemilos infern, în care 
acoperirea anumitor necesităţi fiziologice duce la cruzimi de neegalat. 
 Se prea poate ca plecarea omului din paradis să se datoreze chiar unui experiment, şi de ce nu 
al unei condamnări. Poate că sufletele care vedem acest cer albastru, plin de stele noaptea, a căror 
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lumină vine din trecutul nostru de acum câteva miliarde de ani, să fim condamnate pentru a vedea 
lumea astfel iar odată trecut acest vis să ne trezim într-un loc cu adevărat paradisiac, unde să putem 
contempla lumea cu alţi şi alţi ochi ai minţii pe care aici nu o avem. 
 Un argument în acest sens sunt miliardele de ani din trecutul nostru, care ne parvin prin stele 
fără ca noi să putem înţelege cum poate veni trecutul în viitor, chiar fiind depărtat de o secundă, dar 
de miliarde şi miliarde de ani? 
 Embrionul uman în primele săptămâni ale creaţiei are forma unui mormoloc, din coada căruia 
vor apărea picioarele noului născut. Toate acestea se datorează anumitor gene ale trecutului nostru 
ancestral. Poate că în paradis aveam cândva şi forma unui delfin sau ale unei balene? Cu siguranţă 
că da. Poate că aceste vieţuitoare marine sunt mult mai fericite decât noi oamenii, tocmai pentru că 
nu cunosc cât cunoaştem noi?  
 Şi necunoaşterea poate să fie un atribut al nemuririi paradisiace. Odată ce nu cunoşti moartea, 
dar nici naşterea, iar cu toate acestea posezi anumite simţuri, cum ar fi cel al hranei sau al plăcerii de 
a înnota, odată ce nu cunoşti răul, dar nici binele care se suprapune ca revers acestuia, nu eşti mai 
fericit?  
Oare sunt mai fericiţi cei care nu cunosc atât de mult rău dar nici atât de mult bine? Nu putem spune 
că delfinul care este un animal marin nu ar cunoaşte. Este unul dintre cele mai inteligente mamifere 
marine, iar în urma unor experimente s-a demonstrat că ar deţine un anumit limbaj destul de 
evoluat. Exemplul care l-am dat eu a fost pentru a reliefa mai în amănunt cât de mult determină 
tipurile de cunoaştere infernul sau paradisul subiecţilor care aderă la acestea. Poate că delfinii sunt 
cu adevărat în paradis, fiindcă nu cunosc atât de mult rău pe cât cunoaşte omul. Dacă aceştia ar fi 
trăit în mediul uscat, şi ar fi ajuns să cunoască una dintre cele mai mari descoperiri ale omului care 
este focul, poate că şi ei ar fi fost alungaţi de foarte mult timp din paradis.  
 De ce am distruge paradisul altor fiinţe prin goana după paradisul nostru care determină 
poluarea oceanelor? Oare există un punct critic, care odată cunoscut nu mai are cale de întoarcere şi 
căderea din paradis devine ireversibilă? Cu siguranţă că acest punct există, cel puţin în gândirea 
căreia îi este atribuită o logică bivalentă, bine-rău, frumos-urât, etc. 
 În această gândire există şi reversul medaliei, care alături de reversibil apare ireversibilul. 
Până acum nu s-a demonstrat dacă delfinii gândesc pe baza unei logici bivalente ca şi a omului sau 
pe baza unei altfel de logici. În nici un caz omul nu va putea determina o altfel de logică întrucât nu 
cunoaşte şi un alt opus binelui şi răului, după cum am afirmat în “Coaxialismul”, lucrare unde mi-
am expus principiile mele cu privire la filosofia cunoaşterii. 
 Ar fi nemaipomenit să existe fiinţe care să poată procesa cunoaşterea pe alte nivele ale 
palierului logic decât omul. Poate plantele, sau alte vieţuitoare pe care din neştiinţă sau teama că nu 
am mai fi noi stăpânii acestei planete iluzorii, le ignorăm.  
 Una dintre căile spre paradis a lumii omului, care este o lume a Coeficientului Logic 2, deci a 
cunoaşterii structuralizate pe logica bivalentă, este fără putinţă de tăgadă: Globalizarea. 
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CAPITOLUL II 
 

UMANUL ŞI ANIMALUL LA OM 
 
 
 
 
 
 
 La fel cum în istorie, viaţa socială a omului s-a structuralizat în formaţiuni sociale din ce în ce 
mai proeminente, pornind de la ginţi, triburi, state, şi ajungând până la sistemele confederale ale 
prezentului, tot aşa adevărata împlinire a sistemului social planetar va fi atunci când acesta va 
deveni global, adică, un singur Guvern Mondial, care să poată guverna peste întreaga planetă, fără 
să facă diferenţă între rase, sexe, etnii sau alte cauze care ar putea genera discriminare. 
 Un astfel de sistem poate deveni poarta de reîntoarcere a omului în paradis sau poarta de 
cădere a acestuia în cel mai cumplit şi inuman infern pe care îl poate genera această existenţă, 
înveşmântată cu cele două procente ale vălului orbirii.  
 Oricum este ştiut că omul nu ar fi ajuns să aibe aceste 2% din capacitatea sa cerebrală dacă nu 
ar fi fost instrumentul unei schimbări în istoria sa. Orice fiinţă, după cum am mai spus în 
“Coaxialismul”, nu-şi dezvoltă anumite organe de-a lungul timpului dacă nu le foloseşte. De 
exemplu, anumite organe, cum ar fi o aripă,  dacă nu mai este folosită ea se atrofiază, dând în 
milioane de ani de evoluţie noi şi noi indivizi care nu-şi vor mai folosi acea aripă, cum este cazul 
pinguinului, care găsindu-şi hrana în mediul acvatic şi-a transformat aripa în înnotătoare sau în 
cazul unor păsări care, găsindu-şi hrana pe sol au aripile atrofiate, având în acelaşi timp picioarele 
adaptate găsirii hranei.  
 La fel şi la om, dacă nu şi-ar fi folosit niciodată acele 100% procente din scoarţa cerebrală, 
evoluţia acestuia, pe parcursul milioanelor de ani nu ar fi reliefat o aşa de mare scoarţă cerebrală, ci 
una mult mai mică!  
 Acesta poate să fie un indiciu pentru care Grupul Bilderberg există într-o astfel de 
ipostază şi nu într-o alta poate mult mai favorabilă omului,deoarece  adevăratul ctitor al 
politicilor de globalizare din prezent este tocmai cel care nu ar trebui să fie şi anume: Banul!  
  Grupul Bilderberg a fost fondat în anul 1954 şi poartă numele unui hotel din Olanda unde s-
au întâlnit, prinţul Bernhard al Olandei, Joseph Retinger, David Rockfeller şi Denis Healey. Aceste 
reuniuni sunt secrete iar presa nu are acces.  
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 Raţiunea înfiinţării acestui grup, este armonizarea şi aprofundarea opiniilor, referitor la 
mecanismele economice din Europa Occidentală şi America de Nord, unde să participe persoane 
foarte influente din această parte a lumii. 
 Cu timpul aria geografică s-a extins, datorită noilor configuraţii şi transformări geo-politice, 
urmând să intre în această sferă întreaga planetă, odată ce întrunirea din acest an, 2007, are loc în 
Istambul, Turcia. La o astfel de reuniune se stabileşte o listă de cel mult o sută de persoane. Pentru a 
fi protejaţi cel mult, maximum o sută de invitaţi ai acestui grup, diferite servicii secrete , printre care 
CIA, acţionează împreună, ceea ce dovedeşte încă odată şi fără putinţă de tăgadă că trendul actual al 
omenirii este îndreptat către globalizare. 
 Acest lucru este nemaipomenit de benefic pentru toţi locuitorii acestei planete, doar dacă 
procesul de globalizare va avea la bază, după cum am mai spus, anumite principii de echitate şi 
egalitate între etnii, rase şi sexe, nu doar pe hârtie, ci,   ca acestea să se oglindească în nivelul 
economic, şi de bunăstare al fiecărui cetăţean care trăieşte pe această planetă. 
  În cărţile mele cum at fi The origin of God sau şi mai mult în Coaxialismul, acest tratat 
filosofic, amintesc mereu că salvarea socio-politică a omenirii constă în Globalizare, că odată cu 
aceasta vor dispare anumite nereguli care sunt prezente în această lume, că sistemul politic cu 
adevărat benefic al acestei globalizări este socialismul, dar adevăratul socialism în care omul să 
poată avea un anumit cuvânt de spus şi nu acea dicatură mizeră. 
 
 Indiferent dacă o dictatură se numeşte capitalistă sau socialistă ea tot dictatură se numeşte.  
  Cu ce este mai nedictatorială actuala ordine mondială?  
Prin faptul că oamenii pot vota? Dar oare aceştia nu votează ceea ce li se impune? Oare în spatele 
acestor alegeri electorale din toate statele acestei lumi, nu stă regele cu nume de BAN!?  
Oare toate aceste lucruri se datorează lui Dumnezeu sau Diavolului? Faptul că există în această 
nenorocită Existenţă a noastră, a fiecărui Om sau Fiinţă, Grupul Bilderberg, este o binefacere 
dumnezeiască sau una diavolească. 
 
 
 În “Coaxialismul” vorbeam despre ceea ce este adevărata fiinţă umană şi cine este de fapt 
Dumnezeu. A vorbi despre Dumnezeu ca şi când l-ai cunoaşte mi se pare la fel de ambiguu ca şi 
cum ai vorbi despre Diavol, întrucât în existenţa noastră cu logică bivalentă nici unul dintre aceştia 
nu ar fi putut exista fără celălalt, iar mai mult decât atât, chiar dacă noi ne-am ruga unuia dintre Ei, 
care de fapt reprezintă binele şi răul din noi, atâta timp cât nu cunoaştem Adevărul Absolut, habar 
nu avem care este de fapt adevăratul BINE, şi de aceea de câte ori ne rugăm pentru a fi ajutat un om 
bolnav, şi vedem că în loc să fie ajutat pe calea însănătoşirii, acesta este din ce în ce mai bolnav! De 
ce?  
 Fiindcă nu cunoaştem care este ADEVĂRATUL bine pentru acest suflet, lucru care-l atribuim 
bineînţeles lui Dumnezeu, unicul care cunoaşte ADEVĂRATUL BINE, întrucât El este 
reprezentatntul BINELUI NOSTRU şi nicidecum DIAVOLUL care apare întotdeauna ca 
reprezentant al RĂULUI. 
 Odată ce nu cunoaştem adevăratul BINE , cine este de fapt adevăratul nostru binefăcător, 
DUMNEZEU SAU DIAVOLUL, respectiv, BINELE SAU RĂUL DIN NOI? 
 Aceasta este întrebarea care aşteaptă adevăratul răspuns pentru care lumea noastră este plină 
de mizerie, războaie, furturi la nivel statal care sunt trecute ca mari realizări de către cei furaţi şi 
văzute ca nimicuri pentru hoţi. 
 O lume în care cel escroc, reuşeşte să parvină la cele mai înalte grade, indiferent că este vorba 
de un stat sau de un simplu om. De ce toate acestea?  
 Fiindcă nu CUNOAŞTEM adevăratul BINE şi RĂU, fiindcă nu ştim care este DORINŢA 
ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ŞI CINE ANUME ESTE ACESTA. 
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 Faptul că în viaţa noastră ne apare acest nume de hotel, pierdut undeva în Olanda nu este 
absolut deloc întâmplător, la nivel de divinitate ci doar la nivelul nostru. 
 Este bine sau rău că această caracatiţă mondială care propovăduieşte globalizarea se distinge 
prin acest nume sau număr de indivizi, mai mult sau mai puţin greţoşi pentru miliardele de oameni 
care trudesc din răsputeri ca să le încropească averile fabuloase din care ar putea trăi sute de mii de 
vieţi, cu care se laudă, şi mai mult decât atât, cu care aceşti indivizi graşi din sudoarea altora atât din 
punct de vedere spiritual cât mai ales material se desfată, trăgând linii este miliarde de vieţi? A cui 
este această diabolică voie? Bineânţeles că toţi vor spune că este a celui RĂU, pentru că toţi văd sub 
aura RĂULUI ceea ce se întâmplă. Dar dacă noi nu ştim care este adevăratul BINE, atunci aceşti 
indivizi ajunşi în anumite funcţii sau dregătorii importante pe moment mai sunt atât de diabolici? 
 În această carte nu doresc să scot în evidenţă anumite date despre persoanele sau întrunirile 
Grupului Bilderberg şi nici să trag o linie a ceea ce consider eu că este bine sau rău cu privire la 
activitatea invitaţilor acestui grup.Doresc în primul rând să realizez o incursiune 
filosofică,coaxialistă cu privire la necesitatea unui anumit moment istoric de a determina un astfel 
de grup,tocmai pentru că societatea umană trebuie să urce pe o nouă treaptă a dezvoltării 
sale.Societatea umană tinde să se coaglueze încă din momentul creaţiei sale,la început în triburi,mici 
state,pe urmă în confederaţii,imperii ca în cele din urmă,mai repede sau mai târziu să se ajungă la 
statele de tip continental,cum este Uniunea Europeană,Statele Unite ale Americii,Rusia,etc. 
 Toate acestea se vor uni odată şi odată formând un stat mondial cu un guvern mondial.Calea 
către un astfel de guvern mondial nu este nicidecum aceea a cuceririlor militare atât de des folosită 
în vechime,ci este în primul rând calea cuceririlor economice. 
Odată şi odată era necesar ca să se înceapă procesul de mondializare.Cu cât acest proces va debuta 
mai repede cu atât va fi mai bine pentru omenire,dar cum am mai spus şi o repet,depinde modul 
cum se va desfăşura această globalizare,întrucât mai bine de nu ştiu câte ori cu statele aşa cum sunt 
ele conturate astăzi,decât cu un stat mondial care să fie condus de o elită compusă din punct de 
vedere etnic din două trei naţiuni,iar restul sclavi! 
 Oare nu asta se urmăreşte în realitate?Un stat mondial economic,care va prelua încetul cu 
încetul întâietatea celui politic,devenind o singură ţară sub forma unui imperiu uriaş de tipul Statelor 
Unite? 
 Ei bine în acest amalgam de etnii,cele care azi reprezintă statele care ştiu să-şi însuşească prin 
tot felul de tertipuri economice munca celor din statele sărace,vor deţine poziţii în diferite funcţii de 
conducere,având prin urmare un anumit nivel social pe când ceilalţi nivele sociale mai inferioare.Va 
fi exact ce se întâmplă azi la nivel de state.Unele sunt mari puteri economice,iar altele sunt în ordine 
decrescătoare undeva sub acestea.Modul cum este perceput de către economii Noua Ordine 
Mondială şi mai ales procesul de globalizare nu va face altceva decât să treacă de la nivelul 
statelor,procesul de subordonare economică,la cel al individului,atunci când va exista doar un singur 
stat. 
 Normal că indivizii statelor bogate de azi vor fi cei care vor avea oricum o putere economică 
mult mai mare decât cei ai statelor sărace,şi astfel aceştia vor deveni nu numai cei mai influenţi dar 
şi conducătorii din umbră ai noului stat mondial.Acesta este de fapt şi un proces natural de selecţie. 
 Dacă ne uităm în natură,vedem cum în lumea animală supremaţia este luată de cel mai 
tare.Atunci unde este animalul din Om?S-a pierdut? 
 În nici un caz.Omul este o fiinţă duală,care fiinţează tocmai fiindcă are capacitatea de a oscila 
între Bine şi Rău.Omul are în el atât partea Umană cât şi partea sa Animală. 
 Prin partea sa animală,Omul ucide,de aceea sunt atât de multe războaie şi acum în toată 
lumea,iar prin partea sa Umană,Omul fură! 
 Aceasta este diferenţa dintre animal şi uman la Om!Chiar şi în momentul când fiinţa umană 
nu doreşte să fure o face prin esenţa sa umană de a se fura în primul rând pe sine substituindu-se 
unei societăţi care nu o reprezintă.Ei bine,vor spune unii,dar dacă ar încerca Omul să nu se 
substituie societăţii respective şi nu s-ar mai fura pe sine ce ar păţi? 
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 În acest caz ar trebui să aleagă între viaţă şi moarte,într-un cuvânt între acceptare şi 
excludere,între a fi şi a nu fi,ca în cele din urmă să intervină umanul din Om prin teama atavică a 
acestuia faţă de moarte şi să-l determine a fi supus şi a slăvi astfel Ierarhia otrăvită care-l va apăsa 
întreaga sa viaţă,doar pentru faptul că este o fiinţă care subzistă prin teamă,iar umanul din el este cel 
care speculează această teamă furându-l pe Om de sine însu-şi lăsând acolo un străin care nici măcar 
nu mai ştie ce este adevărata fiinţă umană într-o realitate nu numai potrivnică dar mai ales 
iluzorie.De aceea a folosi termenul de uman sau de furt este echivalent cu unul şi acelaşi lucru. 
 Teama este aceea care l-a făcut pe Om uman,pentru că acesta i-a înţeles mesajul!Dacă Omul 
nu ar fi înţeles mesajul temerilor ar fi rămas şi în ziua de azi la stadiul pe care-l considerăm noi a fi 
animalic,dar fără să ştim care este limbajul sau adevăratul mod de gândire sau raţionalizare al 
animalelor sau plantelor. 
 Dacă omului nu i-ar fi fost frică mai înainte de toate de el însuşi şi mai apoi de societatea pe 
care o crease,acesta nu ar fi devenit niciodată uman,iar astăzi am fi descoperit doar partea animalică 
din noi. 
 Într-un cuvânt dacă nu ne era teamă nu ne-am fi furat mai înainte de toate pe noi înşine şi mai 
apoi pe aproapele nostru,născând prin acest proces al furtului de sine umanismul în varii domenii,de 
la cel artistic,politic,ideologic,arhitectural,filosofic,şi lista domeniilor în care a pătruns această 
dimensiune stranie şi falsă a fiinţei umane ar putea continua. 
 Întrebarea care se pune este dacă ar fi putut lua naştere un umanism care să nu se bazeze pe 
teama de existenţă a fiinţei umane sau pe teamă în general ,teamă prin care fiinţa umană este 
obligată prin laşitate să se  fure pe sine,devenind odată cu acest furt umanistă,teamă prin care  
umană a devenit paradoxal:Genială? 
 Genialitatea este de fapt un furt de sine al fiinţei umane.În Coaxialismul am încercat pe cât 
posibil să realizez o structuralizare a fiinţei umane în raport cu genialitatea şi am conchis că la baza 
genialităţii se află sentimentul frustrant de teamă,sentiment care a născut atâtea capodopere sau 
realizări epocale ale omenirii. 
 A vorbi în acest context al fiinţei umane la o altă temelie în afară de furtul cauzat din teamă al 
umanismului,mi se pare la fel ca şi cum am accepta că apa nu este udă sau că norii nu sunt compuşi 
din aburi şi particule de praf. 
 Dacă am încerca să substituim furtul de sine al umanismului cu orice alt substitut am ajunge la 
cu totul altfel de dezvoltări şi ne-am depărta de Om sau cel puţin de omul actual. 
 Chiar şi atunci când gândeşte Omul fură,fiindcă se fură mai înainte de toate pe sine şi pe urmă 
tot prin furt se raportează la mediul lui social din care încearcă să tragă foloase pentru fiinţa 
sa.Iniţial societatea a fost creată de către Om pentru ca acesta să se adape din ea şi doar mai apoi 
societatea devenind mai puternică decât Omul în sine a început să se adape aceasta din Om,tocmai 
pentru că era clădită după chipul şi asemănarea Omului. 
 A accepta un umanism pe principiile dreptăţii şi al adevăratelor şi înălţătoarelor idei umaniste 
vehiculate de-a lungul istoriei de către tot felul de indivizi lozincari care una vorbeau şi alta gândeau 
ar fi echivalent cu faptul de a accepta ideea unui alt tip de Om,care nu mai este străin de el 
însuşi,care nu acceptă banul ca fiind sursa şi mijlocul bunurilor sale pentru a putea parveni 
social.Un astfel de Om ar trebui să fie fiecare Om de pe această planetă albastră blestemată să treacă 
prin această experienţă cumplită şi umilitoare a banului şi al societăţii iniţiate de către această fiară. 
 Un asemenea Om nu ar fi câtuşi de puţin un Om umanist pentru că nu ar fi un Om înţelegător 
mai înainte de toate cu el însuşi şi mai apoi cu societatea.Ar fi un Om care ar deveni competitiv cu 
sine mai înainte de a concura cu societatea.Prin competiţia cu sine şi-ar restricţiona mai înainte de 
toate,cauzele care-l duc la fericirea iluzorie ca în cele din urmă să realizeze că nenorocirile şi cauza 
relelor sunt tocmai cauzele iluzorii ale fericirii sale,devenind o fiinţă umană restrictivă cu sine 
însuşi. 
 Acel Om nu ar mai putea fi umanist,pentru că nu ar mai putea avea o înţelegere faţă de 
dimensiunea socială mai înainte de toate,dimensiune pe care ar anula-o din topul valorilor sale 
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înlocuind-o cu dimensiunea spirituală,moment în care Omul va putea fi apt să dezvolte tipul de 
societate pe care îl consider ca fiind cel mai dezvoltat şi anume societatea SPIRITUALISTĂ. 
 
 Faptul că naţiunile bogate au învăţat să fure după ce au ucis cu bestialitate pe cei mai 
neajutoraţi în diferite războaie,înseamnă că au evoluat pe calea umanismului.A fi uman înseamnă a 
fura.Este oricum o alternativă mai evoluată a “uciderii” sau chiar a exterminărilor în masă. 
 
 Războiul economic este un război mult mai evoluat decât cel militar,care orice am spune, 
aparţine umanului din Om.Pentru a duce o luptă economică este nevoie în primul şi primul rând de 
anumite principii,care oricât de imorale ar părea în ochii celor furaţi,ele trebuie să devină morale în 
ochii celor care fură,tocmai pentru a-şi legitima acest furt.Lozinci de genul:”Spre binele poporului 
care astfel va scăpa de sărăcie”etc.Acesta este umanul din OM! 
 
 
 Să te ferească Dumnezeu de războaiele umanului din Om fiindcă acestea sunt mult mai 
perfide şi mai înrobitoare decât cele ale animalului.Umanul este furt,este premeditare a acestuia 
caracterizat prin mijloace deosebit de perfide şi diabolice.Omul este în sine o fiinţă diabolică,iar 
sublimul său nu este nici pe departe unul angelic,ci unul totalmente diabolic. 
 
 
 De câte ori vei găsi ceva sublim atât în Om cât şi în societatea creată de acesta să ştii că este 
cireaşa de pe tortul cu nume de diabolic.Pe de altă parte Omul este un conglomerat de paradoxuri 
dar şi de compromisuri cu el însuşi fiindcă viaţa lui constă în acest compromis diabolic de a se fura 
pe sine însuşi,pentru a deveni mai puternic şi triumfător,culmea,în faţa altor semeni de-ai săi care 
fac acelaşi lucru. 
 
 
 În acest compromis diabolic constă sublimul Omului,cele şapte minuni ale lumii,cele mai mari 
descoperiri ştiinţifice dar şi operele de importanţă mondială din varii domenii.S-ar putea vreodată 
schimba Omul? 
 Dacă da,ar trebui să revină la starea lui de dinainte de a fi uman?Oare starea lui de dinainte de 
a fi uman era doar celaltă stare a lui,adică animalul din el? 
  Era animalul superior umanului?  
  Dacă da,atunci de ce a evoluat spre uman? 
A considera animalul superior umanului este ca şi cum am fi capabili să înţelegem cu adevărat 
animalul,dezbrăcându-l din blana lui brută şi trecându-l undeva sub oblăduirea unui limbaj al 
animalului pe care noi încă nu îl înţelegem. 
 A dovedi animalul ca fiind ceea ce umanul din noi îl consideră şi anume o stare inferioară care 
nu cunoaşte decât forţa brută şi lupte fizică,unde cel mai puternic învinge înseamnă că animalul din 
acest punct de vedere este mai superior umanului,care reuşeşte să dovedească o anumită supremaţie 
doar prin viclenie,laşitate şi furt. 
 Cu siguranţă animalul nu este ceea ce umanul din Om afirmă în aceste momente dar nici 
umanul din Om nu ar fi fost acesta dacă Omul ar fi ales cândva în negura dimensiunii sale 
istorice,calea cea bună pentru el însuşi dar mai ales pentru societatea pe care urma să o clădească.Să 
fi fost teama de moarte un motiv pentru care Omul să fi devenit laş? 
 În nici un caz aceasta nu poate să fie o scuză,atât timp cât este mult mai uşor să lupţi 
împotriva morţii,cunoscându-te mai înainte de toate pe tine şi mai apoi încercând să cunoaşti 
adevărata faţă a morţii,înfruntând-o,decât să fabulezi tot felul de amăgiri cu privire la originea şi 
definiţia morţii,născând în urma fabulaţiilor variate,tot ceea ce ar fi putut înlocui moartea,şi anume 
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religia sau mitologia necesară,care să propovăduiască că ştie tot ceea ce Omul nu ştie despre moarte 
sau despre esenţa sa. 
 Cu siguranţă că şi Omul undeva în vechime când scoarţa sa cerebrală funcţiona la întreaga sa 
capacitate pe care i-a dat-o evoluţia sa milenară şi nu numai la doi la sută,cum de altfel se întâmplă 
şi în prezent,Omul era el în sinele său,ca persoană un sacerdot mai înainte de toate pentru sine 
dezvoltând un tip sacerdotal de societate pe care l-am denumit şi amintit în cărţile mele de atâtea 
ori,şi anume:Spiritualismul. 
 Calea pe care va trebui cu adevărat să o urmeze Omul va fi în primul şi în primul rând să ştie 
cum să alunge umanul diabolic şi satanic în ultimă ipostază din el şi mai apoi pe solul său,rămas 
fertil după aruncarea şi a ultimului moloz din acest uman,să clădească o lume nouă care săţi aparţină 
în primul rând lui şi nu unor indivizi ierarhizaţi ai unei societăţi străine şi bolnave. 
 Cel care ţine din toate baierele sale umanul,nu este nimeni altcineva decât banul.În decadenţa 
sa zornăitoare crede că a fi uman trebuie să fi neapărat milos şi atent la semenii tăi.În nici un caz.A 
fi uman trebuie să fii mai înainte de toate drept cu tine însuţi ca mai apoi să fi drept cu semenii 
tăi.Mila nu are ce să caute în adevăratul umanism şi nici condescendenţa,precum nu au ce căta 
interesele meschine de toate felurile ascunse sub hainele binelui sau ale onestităţii. 
 A fi uman înseamnă a fi interesat de semenii tăi,dar nu înainte de a şti că te cunoşti pe tine şi 
că interesul tău nu este în nici un caz unul de natură josnică prin care să urmăreşti un bine pentru 
propria ta persoană.Priviţi la miliardele de credincioşi din atâtea şi atâtea religii ale lumii acesteia. 
 Toţi sunt adepţi ai cultelor respective pentru că au crezul că în urma practicării cultului 
respectiv vor primi o răsplată de la Dumnezeul credinţei respective.Indiferent cum este această 
răsplată şi pentru ce scop se aşteaptă ca aceasta să fie dobândită,toţi dar toţi aceşti oameni umani,nu 
fac decât un singur lucru:Să se mintă mai înainte de toate pe ei şi pe urmă societatea în care 
fiinţează. 
 Minciuna acestui uman a ajuns la un grad atât de încetăţenit încât s-a transformat în obiceiuri 
străvechi,surse de preţ arhaice ale istoriei popoarelor cu privire la originea lor religioasă,născând 
sărbători şi datini,obiceiuri şi alte forme de reflectare a acestui uman din Om. 
 Oricât de mult nu aş fi de acord cu naţional socialismul german,al lui Hitler,din punct de 
vedere politic sau din punctul de vedere al crimelor săvârşite ,sunt de acord cu modul cum acesta a 
tratat tranşant ideea de umanism. 
 Îl felicit pe Fr.Nietzsche,care nu credea că Omul poate avea o voinţă a sa,cum de altfel nu cred 
nici eu întrucât şi aceasta aparţine Iluziei Vieţii,dar mai înainte de toate nu cred că Omul poate fi 
Uman în adevăratul sens al cuvântului,iar umanul actual din Om ar trebui să dispară la fel cum ar 
trebui să se transforme vechiul Om supus umilinţei de către propria sa existenţă şi mai apoi de către 
societate,indiferent de poziţia şi statura falsă a scării ierarhice pe care este cocoţat în această 
societate. 
 Pentru aceasta Omul uman ar trebui să se schimbe în Omul spiritual şi 
implicit,sacerdotal.Orice am spune Omul este lăsat pe această lume nu în calitate de fiinţă perfidă 
sau laşă,şi nici de fiinţă linguşitoare sau meschină cu el ,cu societatea sa şi mai apoi societatea sa 
cuu sine,şi tot aşa.Omul este o fiinţă eminamente spirituală.El s-a născut pentru a fiinţa în Universul 
său spiritual călcând pe moarte spaţio-temporalităţii,al bunurilor materiale de tot felul,a tot ceea ce îl 
înconjoară. 
 Pentru ca în loc să trăiască plenar în Universul său spiritual şi să înţeleagă Universul morţii pe 
care calcă ca fiind un Univers străin de el însuşi,Omul alge drept Universul său cel mai de 
preţ,tocmai Universul morţii,care este şi acesta fără nici o îndoială,Universul ce deţine substratul pe 
care să se dezvolte Universul său spiritual.Repet,Universul morţii nu este Universul spiritual al 
Omului ci substartul acestuia.Tot ce vedem noi că ne înconjoară aparţine acestui Univers. 
 Tot ce considerăm noi ca fiind bunuri materiale sau frumuseţi aparţin acestui Univers şi 
nicidecum adevăratului Univers al vieţii actuale a Omului care este Universul spiritual.Şi Universul 
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morţii devine un Univers spiritual la rândul său dar pentru sufletele care se află în acea lume a 
morţii şi nicidecum pentru cele care în prezent sunt aici în lumea vieţii. 
 Un munte sau un diamant în acea lume unde Universul de substrat pe care l-am denumit 
Universul morţii poate fi definit,ca un cântec minunat sau un oftat şi atât.De aceea nu este bine 
pentru nici o fiinţă să se îndepărteze de Universul său spiritual. 
 Prin urmare nu cred într-un umanism care îndepărtează fiinţa umană de sine în loc să o 
apropie.Nici un Om nu ar trebui să plângă,să ofteze,să jongleze în acest paradis cu nefericirea,pentru 
că nu-i este permis. 
 De fiecare fiinţă în parte depinde dacă vrea să deschidă cu adevărat ochii pentru a vedea 
paradisul care o înconjoară sau dacă doreşte să rămână în infernul social în care se află.Pentru 
aceasta va trebui ca Omul să renunţe cât mai repede la aşa zisul umanism.A înlocui umanismul cu 
minciunile sale frumoase nu înseamnă sub nici un aspect cu a trece la tot felul de acţiuni împotriva 
existenţei Omului ca fiinţă,cum de altfel au greşit unii de-a lungul istoriei.A renunţa la umanism 
înseamnă a pune imediat în locul său spiritualismul,născând fiinţa sacerdotală. 
 O astfel de societate nu va fi sub nici un fel o societate de popi sau de călugări,unde membrii 
acesteia nu vor face nimic altceva decât să se spovedească unul altuia de dimineaţă până seara. 
 O astfel de societate,va fi o societate,unde binele nu va mai trebui ascuns în spatele vre-unui 
interes meschin al banului,iar răul va trebui să iasă la lumină,fără să mai fie ţintuit acolo de tot felul 
de alte interese şi jonglerii la fel de meschine. 
 Va fi o societate în care fiinţa umană va avea ca interse primordiale,faptul de a se înţelege pe 
sine şi mai apoi societatea,unde competitivitatea se va răsfrânge mai înainte de toate asupra 
persoanei de către sine şi mai apoi drept răspuns asupra societăţii. 
 Un alt interes primordial va fi acela ca fiinţa umană să nu se fure sub nici o formă şi în nici un 
fel pe sine,înţelegând că acest lucru este cele mai mare rău pe care l-a putut face Omul de-a lungul 
existenţei sale istorice,iar această enormă greşeală nu mai trebuie sub nici un chip repetată. 
 Astfel animalul din Om ucide şi umanul,fură,când este vorba de o structuralizare socială.Ei 
bine,se vor întreba mulţi,cum anume fură umanul din Om când a fi uman înseamnă în mintea 
multora exact inversul? 
  Realitatea este cu totul alta. 
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CAPITOLUL III 
 

COMPETITIV ŞI RESTRICTIV 
 

 
 
 
Scriam în “Coaxialismul” despre teama care înlănţuie Omul întreaga lui viaţă şi la care acesta se 
raportează.În această carte,unde pun accentul pe filosofia socială,menţionez că Omul pentru a scăpa 
de teama care-l stăpâneşte chiar şi inconştient pe baze instinctuale,încearcă să-şi mintă propria sa 
teamă,de lume,de moarte,de absolut orice,iar atunci Omul se fură pe sine dacă nu pe altcineva. 
 Furtul de sine este poate cel mai sublim dar şi cel mai nefast lucru pe care-l dă existenţa 
umană.Toate capodoperele acestei lumi sunt rezultatul furtului de sine,datorat sentimentului 
de teamă izvorât în faţa existenţei. 
 Acesta este Omul,care gândeşte cu doar două procente din materia sa cenuşie.Sunt convins că 
această dimensiune a furtului de sine se reflectă mult mai stringent,amplificându-se în existenţa 
multor oameni,devenind din furtul de sine,furtul faţă de aproapele său. 
 Aceasta este originea tuturor filosofiilor sociale şi politice.Atunci când Omul a început să-şi 
fure aproapele au început şi primele formaţiuni sociale,bazate pe o anumită ordine 
ierarhică,născându-se ierarhia tribală,ierarhieb care şi astăzi se reflectă în ierarhizarea socială a 
civilizaţiei.Pornind de la preşedinţii de state şi până la cel mai umil funcţionar,toţi sunt rezultatul 
acestei ierarhizări având ca şi cauză:FURTUL CAUZAT DE TEAMĂ! 
 Chiar dacă am reveni la “paradisul pierdut” de dinaintea naşterii orânduirilor sociale,când încă 
nu existau nici un fel de servanţi sau sclavi,şi chiar dacă am încerca pe toate căile posibile să nu 
lăsăm acele fiinţe să meargă pe calea unei noi structuralizări ierarhice,ne-ar fi absolut imposibil. 
 Fiecare astfel de fiinţă va trăi cu teama de tot ceea ce o înconjoară,încercând pe toate căile să 
mdevină din ce în ce mai puternică atât faţă de sine cât şi faţă de cei din jurul ei,furându-se astfel pe 
sine cât şi pe cei din jurul său,pentru a supravieţui,născând astfel ierarhizarea socială. 
 Bine,vor spune unii,dar o asemenea ierarhizare s-a clădit pe forţa brută a celui mai puternic 
care îl învinge pe cel mai slab. 
 Aşa şi este,doar că cel mai puternic trebuie să-l învingă pe cel mai slab datorită fricii de a nu fi 
el cel mai slab,determinând Competiţia,şi prin aceasta furându-se pe sine.Competiţia este momentul 
prim reliefat prin prima fază a ierarhiei,dându-i acesteia propriul său tipar,şi anume furtul de 
sine.Astfel Ierarhia devine Competiţie,prin furtul de sine. 
 Cum ne furăm pe noi înşine prin Competiţie,odată ce aceasta ar trebui să fie motorul 
dezvoltării societăţilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi? 
 Dacă stăm să analizăm câte crime în diferitele războaie purtate de-a lungul istoriei nu a 
determinat competiţia,câte nenorociri şi asupriri,câte suferinţe aduse oamenilor,atunci realizăm că 
de fapt noţiunea de furt de sine este echivalentă cu competiţia devenind astfel propria sa definiţie. 
  Cu toate acestea fără competiţie nu ar fi existat progres şi nici civilizaţie? 
 Personal nu cred în aceasta întrucât adevăratul progres şi civilizaţie nu stă în competiţie cum 
se credea până acuma,întrucât fiinţa umană nu este nici pe departe o fiinţă competitivă ci mai 
degrabă restrictivă! 
 Când omul a devenit competitiv cu sine şi mai apoi cu semenii săi s-a îndepărtat de Edenul în 
care se afla,mergând pe o cale a angoasei,alienării şi debusolării de sine. 
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 Toate marile şi epocalele,descoperiri ştiinţifice sau tehnologice,întreaga cultură şi civilizaţie 
bazată pe competitivitatea omului faţă de el însuţi,nu este nimic altceva decât calea otrăvită a 
destinului uman! 
 Nu această cale ar fi trebuit să o aleagă omul,şi poate de aceasta a “fost alungat şi din 
Paradisul biblic”. 
 Adevărata cale era exact inversul acesteia,şi anume aceea de a nu mai fi competitiv cu sinele 
său şi mai apoi cu semenii, de a înţelege că competitivitatea este cea mai mare minciună,atâta timp 
cât viaţa omului este un vis,că acesta nu cunoaşte Adevărul Absolut şi nici alte forme ale adevăratei 
realităţi. 
 Omul trebuia să înţeleagă că competitivitatea este o Fata Morgana,care oricât de mult ar arăta 
calea prin care Omul poate scăpa de tema morţii sau alte temeri care-l stăpânesc,competitivitatea nu 
face nimic altceva decât să-i de-a iluzia pe moment că a scăpat de această teamă ca pe urmă teama 
să revină cu o putere înzecită sau înmilionită asupra lui. 
 Această teamă a dus la structuralizarea socială,structuralizare care urma să declanşeze 
sclavismul,atâta şi atâta suferinţă care va transforma în cele din urmă întreaga cultură şi civilizaţia 
umană într-o cultură şi civilizaţie a suferinţei. 
 De aceea este considerată viaţa ca fiind o incursiune pe tărâmul suferinţei.Tocmai pentru că 
Omului i-a fost teamă şi s-a furat pe sine în momentul iniţial de configurare a unui destin.Furtul 
mărului din grădina Edenului nu este atât de îndepărtat faţă de adevăratul FURT! 
Cum ar fi arătat societatea umană dacă la originile acesteia ,Omul nu s-ar fu furat pe sine? 
  Dacă nu ar fi ales calea competitivităţii ci pe aceea a restrictivităţii? 
 În orice caz o societate bazată pe cu totul alte principii,care ar fi fost scutită de 
războaie,crime,furturi,jafuri dintre cele mai perfide. 
 Toate acestea fiindcă Omul nu este o fiinţă competitivă ci una restrictivă.Prin 
restrictivitate,înţeleg orice încercare de a anihila teama dar nu prin furtul de sine,ci prin cunoaşterea 
şi înţelegerea de sine. 
 Astfel competitivitatea a fost determinată de laşitate,furt şi minciună,iar restrictivitatea de 
curaj,cunoaştere şi înţelegere. 
  Cum ar fi fost istoria unei umanităţi restrictive? 
 În primul rând Omul ar fi gândit cu mai multe procente din materia sa cenuşie,deoarece cred 
că şi acest accident prin care omul poate procesa date informaţionale cu doar doi la sută din scoarţa 
sa cerebrală se datorează căii greşite pe care a apucat-o la un anumit moment iniţial. 
 Dar chiar dacă am face abstracţie de acest aspect,am realiza că o astfel de societate restrictivă 
ar fi o societate edenică,întrucât ar dispare minciuna,dorinţa de 
parvenire,lăcomia,dispreeţul,aroganţa şi toate celelalte cohorte de rele care le însoţesc pe acestea. 
 Omul ar deveni dintr-o fiinţă eminamente acaparatoare o fiinţă aminamente creatoare,de o 
adevărată spiritualitate,prin care viaţa sa să nu mai fie considerată o incursiune într-o lume a 
suferinţei şi o luptă care începe odată cu naşterea şi se termină cu moartea. 
 Animalul din Om ar dispare pentru totdeauna fiind înlocuit de zun alt uman care să nu mai fie 
reprezentat prin furt şi alte josnicii cărora să li se abroge o aură de slavă şi beatitudine,pentru a fi 
reliefate drept mari realizări a fiinţei umane. 
 Toate aceste josnicii ar dispărea în acel context al fiinţei restrictive,fiind înlocuite cu 
adevăratul uman din Om care nu mai are nici o legătură cu multele dedesubturi meschine şi ascunse 
care determină acel uman iluzoriu şi hazardant. 
 O societate umană restrictivă ar fo o societate unde credinţa omului nu ar avea drept 
fundament interesele ascunse ale acestuia de a o practica,de genul:Merg la biserică pentru bani şi 
sănătate.În acea societate fraza ar suna:mă rog pentru toate sufletele posibile şi imposibile ale 
lumilor,pentru slava şi binele lor,etc. 
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 Sunt convins că într-o asemenea societate nici clădirile şi nici localităţile umane nu ar mai fi la 
fel,întrucât întreaga strucuralizare a sistemului social ar fi diferită,structuralizare care nu s-ar mai 
baza pe competitivitate şi ierarhizarea competiotivităţii ci pe restrictivitate şi neierarhizarea acesteia. 
 Oare cum ar arăta omenirea după cele zece sau unsprăzece mii de ani de istorie oarecum 
cunoscută,socială? 
 Răspunsul constă în faptul că nu ar mai fi avut loc această structuralizare socială,cum am mai 
spus adineaori. 
 Marile invenţii şi descoperiri,considerate de morala societăţii competitive ar fi avut loc la alte 
date sau nu ar fi avut loc deloc. 
 Într-o societate restrictivă,ştiinţa poate fi considerată o panoplie a răului competitiv din 
Om,ceea ce ar fi îndepărtat aceste descoperiri de ordin tehnologic şi material,dar în schimb ar fi 
dezvoltat o arie mare de alt gen de descoperiri şi anume de descoperiri spiritule,adevăratele 
descoperiri de care are cu adevărat nevoie fiinţa umană,şi care în loc să-l îndepărteze pe Om de sine 
cum au făcut-o descoperirile ştiinţifice,acestea l-ar fi apropiat din ce în ce mai mult de sine 
însuşi,realizând astfel cu fiecare nouă decsoperire spiritulă,edenul în care se află,dar în care s-a 
născut orb,fiind lăsat de Factorul Creator să-şi deschidă ochii minţii spre acest Eden,care este în 
sufletul omului! 
  De ce s-a născut omul orb şi nu cu ochii deschişi spre edenul sufletului său? 
 Pentru că frumuseţea Edenului nu este aceea care este dată de la sine,ci aceea care este 
descoperită prin sine! 
Omul în sinea lui este o fiinţă care devine fericit atunci când descoperă noul şi eternul nou,eden care 
i se derulează în faţa ochilor săi.Orice Eden oricât de frumos şi de prefect ar fi ,atunci când acesta se 
învecheşte devine un infern. 
 Eternitatea noului este constanta universală,absolut valabilă pentru toate fiinţele umane 
care defineşte omul în lumina unuia dintre adevărurile Iluziei Vieţii.Mai mult decât atât,Iluzia 
Vieţii la nivel uman se definşete ca fiind eternitatea noului.De aceea Omul nu poate fi fericit 
decât dacă aleargă printre clipe asemeni unui atlet,întreaga sa viaţă. 
 Omul a greşit atunci când a ales câmpul competitivităţii faţă de sine şi faţă de semeni,în loc să 
alerge pe câmpul restrictivităţii faţă de sine şi faţă de semeni. 
 Dacă ar fi ales câmpul restrictivităţii,atunci Omul ar fi realizat paradisul în care se află.Scriam 
în “Coaxialismul” că Omul nu cunoaşte realitatea decât Iluzia Vieţii şi mai mult decât atât că acesta 
nu posedă o voinţă care să aparţină realităţii ci una care aparţine imaginarului. 
 De aceea argumentul pentru societatea restrictivă este şi mai puternic.Mulţi se vor întreba 
dacă prin restricţionismul social mă refer şi la dictatură? 
 Chiar dacă Nietzsche,era de acord cu un singur gând şi o singură voinţă,din punct de vedere 
social eu nu sunt de acord cu această aspectare a societăţii,întrucât dictatura oricât de mult am 
încerca să o includem sistemului restricţionist social pe care l-am creat aici,ea aparţie fără nici un 
drept de tăgadă competiţionismului social. 
 Orice dictatură sucombă dacă nu devine competitivă mai întâi faţă de indivizii care o 
înglobează şi mai apoi faţă de ceilalţi indivizi,polarizaţi în exteriorul acesteia. 
 Dictaturile aparţin prin excelenţă competitivităţii,chiar dacă sunt restrictive din punct de 
vedere al libertăţilor de diferite feluri şi aspecte.ci se poate observa foarte bine ce poate face 
competitivitatea din restrictivitate într-o societate unde competitivitatea primează. 
 Se naşte dictatura competitivităţii dar care,culmea,se bazează tocmai pe restrictivitate,pentru a 
îngrădi anumite drepturi şi libertăţi sociale. 
 Acest lucru nu se poate întâmpla într-o societate unde un există competitivitatea care să se 
răsfrângă asupra restrictivităţii.Aici restrictivitatea devine un panaceu al sinelui fiecărui individ,şi 
mai apoi o proiectare a acestuia la nivel social. 
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 Nivel social care va avea inclusă în el o restrictivitatea care-l propulează şi 
defineşte,identificându-se cu libertatea,sau Edenul.Edenul în sine este definit ca libertatea fără de 
margini a individului,şi totodată limita dorinţelor acestuia. 
 O societate competitivă,este o societate derivată din indivizii a căroro conştiinţă individuală 
este definită prin competitivitate,această societate nu poate fi niciodată identificată cu Edenul şi nici 
cu libertatea deoarece,oricâte realizări sau noi frontiere vor fi atinse,acestea nu vor fi niciodată 
ultimele şi mai mult decât atât,aceste frontiere vor fi ca o lovitură poentru toţi ceilalţi indivizi care 
nu pot să le atingă,dar datorită sistemului competitiv social îşi doresc din tot sufletul acest lucru! 
 O altă întrebare cât se poate de doctă în acest moment ar fi şi aceea dacă societatea de tip 
restrictiv poate avea o evoluţie tehnologico-ştiinţifică la fel ca şi societatea de tip competitiv? 
Răspunsul meu la această întrebare rămâne cât se poate de clar. 
 Societatea Restrictivă este o formă socială mult mai superioară Societăţii Competitive,întrucât 
în acest tip de societate,competiţia nu apare nicidecum sub imboldul luptei pentru putere şi nici 
pentru anumite foloase sau poziţii sociale care sunt structurate pe cu totul alte principii,ci 
competitivitatea se menţine ca un impuls latent al restrictivităţii,ceea ce-i dă un nou impuls 
individului de a fi şi mai aproape de sine dar,prin această apropiere de a se cunoaşte în primul rând 
mai mult pe sine în beneficiul mulţimii de indivizi,respectiv,beneficiul social. 
 Acest tip superior de societate nu este nicidecum o societate doar a viitorului.Ea putea la fel 
de bine să devină şi o societate a dimensiunii istorice pe care o posedăomenirea dacă NU ar fi luat-o 
pe o cale greşită undeva în istoria ei,cale care a dus la atâta suferinţă,moarte cumplită sau disperare 
multora dintre indivizii care au determinat-o. 
Restrictivismul Social este definit prin totale libertate a individului de a se cunoaşte mai înainte de 
toate pe sine,cunoaştere care să se reflecte sub formă de libertate şi împlinire în planul social.Exact 
inversul planului social al Competivismului. 
 Astfel cu siguranţă Păcatul Original din punct de vedere social a apărut atunci când omenirea 
a părăsit calea Restricţivionismului şi a luat calea greşită a Competivismului,cale care vrând 
nevrând duce la dezvoltări dintre cele mai macabre şi lugubre experienţe sociale,cum ar fi 
nazismul,comunismul stalinist,bolşevismul sau alte devierei ale normalului care pentru 
Competivism este un normal denaturat,deoarece vrând nevrând omenirea alese undeva în istoria ei 
milenară calea spre acest deznodământ. 
 Bine vor spune unii dar Restrictivismul,prin însuşi denumirea sa care reflectă restricitvitate,nu 
este o dictatură la fel ca cea bolşevică sau nazistă ascunsă undeva în anumite unghere ale spiritului 
uman? 
 Spiritul uman oricât de mult am dori să fie un spirit liber în toate sensurile cuvântului el nu 
poate îndeplini acest deziderat decât prin substituţia propriei sale libertăţi în detrimentul propriei 
sale dictaturi. 
 Pentru a fi mai explicit,Omul este o fiinţă care gândeşte bivalent.Bine-rău,frumos-
urât,etc.Deci este o fiinţă care vrând nevrând aparţine Coeficientului Logic 2,după cum am mai 
sscris în “Coaxialismul”carte apărută tot în acest an. 
 Odată ce Omul aspiră mereu spre libertate,depăşindu-se mereu pe sine ca şi în Competivismul 
Social,adică exact la fel ca şi în societatea actuală,atunci alergând către noi şi noi frontiere ale 
libertăţii nu face nimic altceva decât să găsească în aceste noi frontiere,frontierele dictaturii care 
sălăşluiesc în fiinţa lui. 
 Odată ce nu va mai alerga la nivel Competivist către frontierele libertăţii,ci o va face din punct 
de vedere Restrictivist,atunci,acolo unde ăşi va afla Omul libertatea va înţelege că aceasta se 
suprapune cu propria sa dictaură sau invers al libertăţii,asimilându-le pe ambele ca fiind dorinţa 
esenţei sale pentru care s-a născut. 
 În sistemul Competiţional,Omul recunoaşte că limita este mereu o Fata Morgana pe care 
trebuie să o atingă,şi astfel să se autodepăşească pe sine,dar în sistemul Restrictiv,autodepăşirea 
constă numai în propriile sale limite,care dă o altă alură şi un impuls diferit acelui tip de societate. 
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 Oricât de mult am dori să creem o societate competitivă perfectă,aceasta se va afunda din ce 
în ce mai adând în nămolul dimensiunii viitorului care va deveni o istorie a unor noi chinuri şi 
suferinţe,pornind de la prejudecăţi şi până la debusolarea totală a fiinţei umane faţă de sine şi odată 
cu aceasta a pierderii definitive a sensului pentru care a fost creată. 
 Cum poţi să speri vreodată că va putea exista o societate competitivă perfectă,când indivizii 
din start nu sunt egali,şi fiecare pleacă la un maraton străin total de ei înşişi la intervale de timp 
diferite pentru a alerga pe piste cu lungimi diferite. 
 A atinge perfecţiunea cu un astfel de tip de societate,mai înainte de toate nu numai că ar trebui 
ca indivizii să devină egali,adică să plece la acest maraton la aceeaşi oră dar să şi alerge pe acelaşi 
traseu,dar mai ales ar trebui ca toţi aceşti indivizi care cumpun societatea competitivă să fie nişte 
indivizi a căror aspiraţii să fie doar pozitive. 
 Când mă refer la aspiraţii pozitive, mă gândesc că toţi cei care aleargă la acest maraton al 
vieţii, să nu gândească niciodată negativ faţă de aproapele său,să nu doreasacă niciodată să se fure 
pe sine,să înşele ,să ucidă,să mintă pentru ca astfel să parvină în primele locuri ale acestui tip 
permisiv şi bolnav de societate. 
 Din start şi cel mai neiniţiat om în ale filosofiei recunoaşte că aşa ceva este  cu totul şi scu 
totul imposibil. 
 Cum omul este posesorul libertăţii din sine tot astfel omul devine şi posesorul dictaturii din 
sine. 
 Pentru că Omul a ales calea Competiţionismului Social,sau al Societăţii Competiviste,acesta a 
uitat că competiţia spre libertate nu este una către adevărata libertate fiindcă acolo poate găsi şi 
cealaltă faţă umană şi anume dictatura,precum omul este sălăşuit nu numai de bine ci şi de rău . 
  Libertatea efemeră a Omului pendulează mereu între binele şi răul său,deci între dictatură sau 
libertate dar şi între libertate sau dictatură,iar inversiunea voită pe care am făcut-o este pentru a 
reliefa că atunci când libertatea devine dictatură această dictatură poate fi adevărata libertate pentru 
Om precum adevărata libertate poate fi dictatură. 
 Omul nu cunoaşte nici binele şi nici răul,întrucât se zbate între aceste două polarităţi în Iluzia 
Vieţii lui de la naştere către moarte. 
 Ambele polarităţi îşi pot schimba sensul dar şi semnul în funcţie de alte şi alte polarităţi care 
intervin pentru a le determina pe acestea două. 
 Într-un cuvânt alături de bine pot interveni o sumedenie de alte polarităţi,cum ar fi 
culoare,interes,dorinţă,frumuseţe sau urât,linişte,plictiseală,etc.Acestea au fiecare la rândul lor 
înţelesul lor opus fapt pentru care le-am denumit polarităţi. 
 Când toate aceste înţelesuri în loc să conveargă în continuare cu binele Omului,ele pot să 
diveargă la un anumit moment dat,cum de altfel se întâmplă pe parcursul vieţii acestuia în fiecare 
clipă de gândire,fapt care duce la schimbarea totală sau pareţială a polilor binelui cu cei ai răului. 
 Tot acest lucru ne determină faptul că nu putem spune hotărât că odată ajunşi la o anumită 
frontieră acea va fi şi frontiera definitivă a binelui,minciună şi iluzie după care aleargă 
Competiţionalismul Social actual şi nu numai,aici mă refer şi la cel istoric. 
 Prin urmare,oricât de mult ar dori Omul să fugă de dictatură într-un sistem social 
Competivist,el nu va face nimic altceva decât să se afunde şi mai mult în noroiul acesteia. 
 Nazismul şi comunismul stalinist sunt dovezi clare a acestor derapaje sociale,care ca şi orice 
tip de societate au la bază anumite aspiraţii,care pentru anumite clase sociale,sau indivizi ai 
anumitor zone etno-geografice acestea pot părea ca aspiraţii spre mai bine,dar ele datorită 
Sistemului Competiţionalist ,toate duc la prăpastie. 
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CAPITOLUL IV 
 

CARACTERSITICILE FUNDAMENTALE ALE FIINŢEI UMANE 
 
 
 
 
 
 
 Societatea Restrictivă nu este nicidecum un tip de societate dictatorial,ci un tip de societate 
care restricţionează doar datoria Omului de a se cunoaşte mai înainte de toate pe el însuşi,de a se 
împrieteni cu el,de a fi mulţumit de natura sa divină primită de la Factorul Creator şi Unic 
Întâmplător,sau de la Dumenzeu cum vor spune unii. 
 Prin acest mod restrictiv de a vedea şi înţelege lumea Omul poate realiza că unica competiţie 
adevărată este doar aceea cu el însuşi şi nicidecum cu vecinii sau cu alţi indivizi care determină 
societatea.Este societatea care nu acceptă nici un gen de polarizare,cum ar fi cel financiar,politic sau 
de orice altă natură. 
 Marile crime şi fărădelegi în cadrl societăţii competiţionale au drept cauză dorinţa unora de a 
avea din ce în ce mai mult indiferent că înnoată peste miliarde de dolari în timp ce alţii se lăfăie într-
o cruntă mizerie doar pentru că nu sunt din neamul unor indivizi care au spoliat munbca celor mulţi 
de-a lungul timpului,sau din neamul celor care au înţeles că furtul este unica raţiune de a fi. 
 Orice tip de sociatate restrictiv va fi infinit mai superior unui competiţional,în afară de un 
singur lucru,şi anume cel militar.Într-o societate restrictivă nu este nevoie de arme pentru că acestea 
nu au ce cuceriri sau ocupaţii să facă. 
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 O astfel de societate nu va putea face niciodată face faţă din punce de vedere militar unei 
societăţi competiţionale,întrucât aceasta va avea mereu drept cel mai dezvoltat domeniu,domeniul 
apt să producă teroare şi teamă în orice moment,dar şi moarte sau exterminare. 
 Raţiunea pe care se axează societăţile competiţionale este aceea de a fura,ucide şi 
cuceri,indiferent dacă ceea ce s-a furat este necesar indivizilor care compun societatea sau nu.Este 
cât se poate de uşor de văzut că Competiţionalul cu toate derivatele acestuia a fost deturnat în 
interiorul fiinţei umane,către RĂU,Răul devenind astfel sensul competiţional al individului,mai 
înainte de toate cu el însuşi şi mai pe urmă faţă de ceilalţi indivizi care compun societatea. 
 În Societatea Restrictivă,sensul competiţional este polarizat către BINE,acesta fiind sensul 
către care tinde individul care compune respectiva societate şi priun intermediul căruia acesta vede 
pe toţi ceilalţi membri ai societăţii. 
 Era nevoie de atât de puţin,atunci,undeva,cândva,pentru a deveni fericiţi de-a lungul istoriilor 
noastre milenare,încât doar hazardul a făcut ca Omul să coboare cu atâta inconştienţă şi dezinvoltură 
din Eden! 
 Tot ceea ce trebuia făcut,era ca să devină competitiv cu el însuşi şi nu cu cei din jurul său!  
  Ce se poate face în acest moment? 
 Faptul că a apărut Grupul Bilderberg este cel mai minunat şi înălţător moment istoric pe care 
l-a trăit omenirea până în prezent,deoarece,indiferent cât de inoportun este sensul pe care acest grup 
îl dă procesului de globalizare într-o societate competiţională.Este bine că acest proces a început şi 
că el se desfăşoară,chiar dacă lent ,dar sigur! 
 Este adevărat că Grupul Bilderberg are invitaţi care reprezintă polarizarea competiţională în 
diferite domenii,inclusiv financiar şi politic.Într-un cuvânt aici se fac şi desfac anumite doleanţe sau 
viitoare legi care vor fi votate pe viitor de către parlamentele naţiunilor. 
 Repet,este un lucru îmbucurător,deoarece numai prin globalizare,societatea umană va reuşi să 
scape într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat de Competivism,iar acestuia să-i fie luat locul 
de către Restrictivism,curentul de avangardă care va determina un Om Nou,cu un nou mod de a 
vedea şi percepe lumea,unde Competiţionalismul morbid va fi înlăturat tocmai de către vârfurile 
care-l vor călăuzi şi îl vor determina în acele momente. 
 Când mă refer la vârfuri ale Competiţionalismului,mă refer la cei mai mari bancheri ai 
lumii,industriaşi,politicieni sau alte somităţi ale acelui moment. 
 Ce anume îmi spune că odată şi odată se va întâmpla acel fenomen care va urca pentru prima 
dată în istoria ei milenară omenirea pe o nouă treaptă socială,mult mai superioară decât în 
trecut,cum nu a mai cunoscut ea niciodată în timpul istoriei sale zbuciumate,este în primul rând 
faptul că OMUL ESTE DUAL,şi că odată şi odată sensul Competiţionalismului din sufletul omului 
se va polariza şi către bine nu numai către rău cum s-a făcut într-un anumti moment istoric. 
 Fiind prin excelenţă o fiinţă restictivă orice tip de societate umană bazată pe competiţionalism 
va fi dat pierzaniei,nefăcând nimic altceva decât să ducă fiinţa umană la debusolare,suferinţă şi 
înstrăinare de sine. 
 Astfel,dacă Omul ar fi ales calea cea bună pentru a dezvolta o societate în care personalitatea 
acestuia să se îmbine perfect ar fi fost o societate în care azi Omul ar fi reuşit să treacă prin asceză şi 
cunoaştere de sine,treptele fundamentale ale transcedentalismului,devenind mult mai puternic şi 
influent în lumea care-l înconjoară,reuşind să-şi eternalizeze viaţa prin propriul său spirit,dându-i 
acesteia caracterul mesianic şi paradisiac al începuturilor de omenire. 
 Toate acestea prin interiroizarea compăetiţiei şi nu prin exteriorizarea ei,devenind o 
competioţie a Omului cu el însuşi şi nicidecum cu ceilalţi indivizi. 
 Prin urmare orice principiu de rivalitate urmând să dispară,fiind înlocuit cu principiul 
rivalităţii de sine. 
 Se prea poate ca odată în istoria atât de neagră şi de tumultooasă a umanităţii,Omul să fi fost 
obligat să treacă de la restrictivism la competiţionalism,tocmai datorită pierderii capacităţilor sale 
cerebrale de a procesa cu mai mult de două părocente din scoarţa cerebrală,devenind o fiinţă 
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împinsă către acest deziderat social nefast şi străin de el însuşi,şi nu o fiinţă care ar fi dorit toate 
acestea. 
  Să fi fost Omul,un simplu experiment? 
 Nimeni nu poate răspunde la o atare întrebare,decât cel mult să-şi dea cu presupusul. 
 Chiar şi cu aceste două procente de gândire,dacă Omul ar fi fost pe calea cea bună a 
restictivismului,totul ar fi arătat azi altfel,începând de la clădiri,centre 
urbane,credinţă,societate,structuralizări politice şi implicit moneda de schimb care nu ar mai fgi fost 
sub nici o formă banul ci o monedă de ordin spiritual. 
  Ar fi fost o societate de sacerdoţi? 
 E greu de răspuns la o astfel de întrebare,odată ce noi nu putem simţi sau discerne cum anume 
ar fi o astfel de societate reprezentată la un nivel din ce în ce mai structuralist. 
 Orice fiinţă prin esenţa sa este un sistem restritiv,indiferent că raţionalizează sau nu,indiferent 
dacă raţionalizarea se produce printr-un Coeficient Logic 2 sau 2.000.000.000.Totul depinde de 
natura fiinţei care are următoarele caracteristici:Restrictivitate,Competiţionalitate, 
Socialitate,Esenţialitate,Demiurgitate şi caractersitica de Neantizare,caracterstică ce aparţine 
doar fiinţelor care conştiente şi raţionalizatoare prin care Omul sau o altă fiinţă cu un Coeficient 
Logic inferior,deci 1,sau superior,mai mare decât 2,se autodetermină la moarte sau la necunoscutul 
de dinaintea propriei sale creaţii,privit prin prisma fiinţei sale şi nicidecum a lumii care-l găzduieşte. 
 NEANTIZAREA:-Întrebarea cheie pentru procesul de Neantizaritate este,ce anume am fost eu 
înainte de a mă naşte şi ce voi fi după moarte? 
O astfel de întrebare determină partea restrictivă a Omului să accepte neantul ca fiind succesorul 
marelui necunoscut,dar partea competitivă,resflectată în societate,neagă neantul,atribuindu-i 
acestuia capacitatea de competitivitate cu viaţa actuală a fiinţei,transformându-l imediat în “Lumea 
de Apoi”. 
 Aceasta fiind lumea din care vine pe acest pământ fiinţa competitivă şi spre care urmează să 
se îndrepte după moarte,în timp ce fiinţa restrictivă,consideră inexistentă această lume,renegând-o şi 
dându-i atribut de pierdere definitivă a prezentului existenţial ce va deveni trecut,ascuns,tot mai 
ascuns,în colbul uitării de sine a fiinţei singuratice şi angoasate de propriul său destin. 
 SOCIALITATEA ŞI COMPETITIVITATEA-Orice fiinţă raţională sau nu subzistă într-un 
domeniu social cu sau fără voia ei imaginară,drept consecinţă a diversităţii bazată totuşi pe unitatea 
sa indestructibilă faţă de diversitate şi mai ales restrictivă. 
 Dacă Diversităţii îi va aparţine competiţionalul,unicităţii îi aparţine cu 
siguranţă:restrictivul.Întreaga diversitate există doar în funcţie de unicitatea fiinţei. 
 Când fiinţa a murit,odată cu moartea sa,dispare şi diversitatea celorlalte fiinţe raportate la 
aceasta,întrucât aceasta nu se mai raportează la nici una dintre ele,devenind autoexclusă din punct 
de vedere social. 
 Cu toate că,trebuie să recunoaştem,Socialitatea celorlalte fiinţe persistă dar numai raportate la 
ele atât timp cât sunt în viaţă. 
  Odată moarte,întreaga socialitate ar dispărea dacă toate fiinţele ar dispărea. 
 Acest aspect ne îndreaptă către natura temporară a fiinţei care călătoreşte printr-un spaţiu mai 
mult sau mai puţin virtual datorat Iluziei Vieţii ,natură care poate fi atribuită termenului de 
Socialitate prin excelenţă. 
 Socialitatea nu este Competiţionalitate chiar dacă ambele sunt două caractersitici care-şi 
întrepătrund proprietăţile datorate diversităţii,dar numai acesteia şi atât. 
 Procesul de socialitate defineşte indivizii raportaţi la unicitatea dar şi la singurătatea ancestrală 
a fiinţei mereu în goană după absolut său conştient sau inconştient definit prin necesiatate,pe când 
Competiţionalitatea este exact inversul fiinţei,deci raportarea diversităţii în sine,a multitudinii la 
Unicul indestructibil al individului,pe care doreşte să-l doboare,ajutat de Iluzia Vieţii şi lipsa de 
Voinţă,antrenând singurătatea fiinţei în malaxorul gigant al egalizării tuturor 
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individualităţilor,pentru ca nici una să nu se poată opune procesului competitiv la care sunt raliate 
toate fiinţele care compun societatea. 
 Aceste fiinţe îş pierd astfel individualitatea,devenind social-competitive,în loc să devină 
structural-competitive,cum de altfel ar fi fost normal pentru fiinţa umană cel puţin. 
 Acest social-competitivism a determinat şi dezvoltările formaţiunilor politice de tipul 
naţional-socialism, ca mai apoi să fie concurate cu cele de sorginte socialist-staliniste sau 
comuniste.Aici stă cauza alienărilor sociale care au determinat anumite deraieri istorice. 
 DEMIURGITATEA-devine caracteristica fundamentală a fiinţei,contopindu-se cu natura sa 
primordială dar şi transcedentală,pentru care orice fiinţă este desăvârşită şi săvârşită în această lume. 
 Demiurgul devine fiinţa însăşi ca scop al creaţiei dar mai ales ca deznodământ al acestui scop. 
 Fără această caracteristică,fiinţa şi-ar pierde cu desăvârşire sensul existenţial pentru care a 
înfruntat propria sa neantizare,devenind restrictivă dar şi competitivă totodată. 
 Demiurgitatea este caracteristica de bază care stă la baza Restrictivităţii dar şi a 
Competitivităţii fiinţei,aplatizându-i acesteia,într-o măsură mai mare sau mai mică,caz care depinde 
de fiecare individ în parte,frustrarea,angoasa sau extazul şi plenititudinea provocate de Neantizare. 
 Orice caractersitică a fiinţei dintre cele enumerate mai sus dacă va fi înlăturată sau renegată 
prin diferite politici mai mult sau mai bine ticluite de către tot felul de lideri,va determina o 
societate alienată dar mai ales o societate unde nu va exista niciodată dreptatea,pentru indivizii care 
o compun. 
 Dacă ne uităm la lunga istorie a societăţilor omeneşti,vedem că au existat de 
toate.Războaie,măceluri,crime,bogăţii fabuloase,lideri mai mult sau mai puţin 
carismatici,invenţii,realizări,descoperiri epocale,într-un cuvânt cam tot ce vrei şi ce nu vrei dar un 
singur lucru a lipsit,cu toate că a fost cel mai des pe buzele liderilor din toate timpurile,şi aceasta 
este Dreptatea! 
  De ce nu s-a putut ajunge niciodată la cucerirea ei? 
  De ce oamenii au dorit-o atât de mult dar nu au ptut-o prinde niciodată? 
 Răspunsul constă tocmai în faptul că Omul s-a depărtat de ceea ce ar fi trebuit să fie.Dacă s-ar 
fi respectat cu adevărat caractersiticile fiinţei uman sau a oricărei fiinţe în general,cu siguranţă că nu 
s-ar fi ajuns aici. 
 Cu toate acestea se poate spune că şi plantele sunt fiinţe întrucât aparţin lumii vii,şi că de fapt 
orice individ care aparţine lumii vii este fiinţă,indifrent dacă acesta este plantă sau o simplă 
celulă,etc.Atunci pentru acestea mai sunt valabile caracteristicile enumerate mai sus ale fiinţelor? 
 Cu siguranţă voi răspunde eu,chiar dacă acestea se răsfrâng în alte ipoastaze,în funcţie de 
fiecare caz în parte. 
 Dacă luăm planta ca exemplu,(să reamintesc că narcisa are 30% din genele omului) şi îi 
atribuim caracteristicile fiinţei vom avea astfel:Restrictivitatea la plantă se caracterizează prin 
capacitatea acesteia de a-şi desfăşura pentru sine procesele bio-chimice şi de fotosinteză care-i sunt 
necesare pentru a subzista.Competiţionalitatea o probagă în mediul său înconjurătzor faţă de alte 
plante,dintre care unele pot avea un coronament mai mare care să o umbrească pe aceasta 
nelăsându-i îndeajuns soare. 
 Atunci şi aceasta va face tot posibilul să se înalţe sau să se retragă într-un unghi favorabil 
pentru a primi lumina solară de care are nevoie.Socialitatea se rezumaă la ecosistemul în care 
vieţuieşte planta respectivă. 
 Demiurgitatea este caracteristica plantei de a da viaţă altor şi altor plante din specia respectivă 
dar mai mult decât atât ,de a ajuta într-un mod indirect dezvoltarea alotor plante din jur,şi în fine,cea 
din urmă caracteristică,Neantizarea,care se concretizează prin teama plantei de a fi tăiată sau ruptă 
sau de a i se aduce anumite prejudicii. 
 Această teamă s-a demonstrat de curând prin diferite experienţe care au demonstrat că atunci 
când cineva se apropie de o plantă cu intenţia de a o tăia,aceasta simte emiţând anumite influxuri 
energetice.Şi plantele suferă nu numai oamenii. 
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 Se vede că aceste caracteristici pe care le-am atribuit fiinţei sunt general valabile pentru 
întreaga lume vie.Este adevărat că fiecare astfel de caracteristică se răsfrânge în funcţie de fiinţă. 
 Bineînţeles că Omul va avea un alt grad de a-şi manifesta aceste caractersitici faţă de o plantă 
sau un animal.La nivelul animalelor depinde de rasa acestuia,de ce fel de animal este,domestic sau 
sălbatic,etc. 
 Revenind la Om caracteristica de Neantizare a fost cea care a determinat în istorie trecerea de 
pe calea cea bună a Restrictivităţii pe aceea a Competitivităţiiatât de străină Omului. 
 Chiar dacă această trecere s-a desfăşurat accidental dar şi incidental totodată,prin reducerea 
capacităţii acestuia de a gândi,decât cu cele 2% din scoarţa cerebrală,la baza tuturor acestora stă 
caracteristica fiinţei umane de Neantizare.Neantizării i se datorează teama de moarte dar şi tăria de a 
rezista acesteia. 
 Neantizarea fiind balanţa care ţine trează fiinţa umană pe prăpastia destinului dintre viaţă şio 
moarte. 
 De aceea ,o spun şi o repet,chiar dacă calea greşită a Omului către Competitivitate este una 
accidentală datorate unui incident poziţionat undeva în istoria acestuia,această cale are ca origine 
caractersitica fiinţei de Neantizare. 
  Prin Neantizare se înţelege în primul rând teamă. 
  Teama stă la baza genialităţii dar şi a necesităţii. 
  Ea este stindardul suprem pentru care fiinţa există şi nu dispare în colbul uitării. 
 Orice necesitate ar fi o simplă boare de vânt dacă nu ar fi fost teama de consecinţele 
neîndeplinirii sale,unde totul se raportează la moarte. 
 Astfel moartea devine atât cel mai înverşunat duşman al fiinţei care reprezintă viaţa,într-o 
lume a competitivităţii. 
  Orice devine necesar devine şi competitiv. 
 Astfel necesitatea se raliază competitivităţii unindu-se şi devenind un corp comun al fiinţei 
debusolate şi singuratice, care aleargă spre moarte odată născută în lumea competitiviţtăţii. 
 Dacă ar fi fost aleasă calea cea bună a restrictivităţii,fiinţa ar fi simţit caractersitica de 
Neantizare nu ca o teamă,ci mai ales ca o dorinţă,iar necesitatea ar fi devenit dorinţă şi fapt 
împlinit,iar moartea la care acestea s-ar fi reliefat tot timpul fiindcă caracteristica de Neantizare a 
fiinţei o determină pe aceasta să se raporteze pe sine ca viu,viaţă şi fiinţă la moarte. 
 Moartea în acest caz al căii restrictive ar fi devenit din cel mai de temut duşman cum este de 
altfel pe calea competitivă,cel mai bun prieten. 
 Cu toate acestea devenind cel mai bun prieten,acest lucru nu înseamnă că fiinţa şi-ar fi pierdut 
încetul cu încetul caractersitca sa vitală de altfel,aceea de Neantizare şi s-ar fi scufundat în dispariţia 
sa voită? 
  Într-un cuvânt s-ar fi sinucis? 
 În această lume meschină a competitivităţii avem impresia că viaţa este susţinută mai înainte 
de toate de frica de moarte,dar în lumea restrictivităţii ce impresie am fi avut că susţine viaţa? 
 Cu siguranţă şi fără drept de tăgadă:Iubirea Morţii.iubind moartea am înţelege viaţa şi 
invers.Nu poţi urî moartea pentru ca să iubeşti viaţa,deoarece atunci când deteşti moartea deteşti 
ceea ce a fost înainte de viaţă şi ceea ce a determinat viaţa. 
 A detesta ceea ce a determinat viaţa şi a pretinde că de fapt iubeşti viaţa este absurd.Cum oare 
păutea moartea determina viaţa? 
  Viaţa nu se determină pe sine şi doar se raportează la moarte? 
  NU! 
  În nici un caz. 
 Viaţa nu s-ar putea determina niciodată fără de moarte,întrucât nici binele nu se poate 
determina fără de rău şi nici frumosul fără de urât. 
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 A încerca din punct de vedere biologic să defineşti ce anume stă înaintea vieţii,este la fel ca şi 
cum ai încerca din punct de vedere coaxiologic să determini ce anume stă înaintea Iluziei Vieţii şi 
cum anume se poate vedea cu ochii omului această dezvoltare. 
 Răspunsul este că această dezvoltare descrisă de mine în “Coaxialismul”se poate deduce dar 
niciodată nu vom putea spune cum anume arată o Personalizare,alta, în afară de Existenţă.Şi 
totuşi,coaxiologic vorbind,înaintea vieţii se află moartea.De ce? 
  Deoarece după viaţă este tot moartea. 
  Să fie moartea de după viaţă ceva deosebit decât moartea de dinaintea vieţii? 
  Pentru aceasta va trebui să definim moartea. 
 În primul rând aceasta primeşte o conotaţie de Neantizare,conotaţie care devine una dintre 
caracteristicile fundamentale ale fiinţei. 
 Prin moarte fiinţa restrictivă vede o ieşire totală din imperiul spaţio-temporalităţii,asociată cu 
pierderea totală a Iluziei Vieţii. 
 Astfel infinit de lunga moarte poate ţine doar o clipă şi nimic mai mult,o clipă infinită din 
punct de vedere spaţio-temporară. 
  Cum putem vorbi în acest caz de clipă care are şi atribut de spaţialitate? 
 Caractersitica fundamentală a fiinţei de Neantizare,se structuralizează în primul rând pe 
îmbinarea unităţii de măsură temporare cu acele spaţiale. 
 Nu putem vorbi de un kilometru spaţioa-temporar,pentru că niciodată spaţiul nu poate acoperi 
timpul decât printr-o unitate de măsură temporară,pe când timpul,prin unităţile sale de măsură poate 
acoperi spaţiul,ceea ce denotă superioritatea dimensiunii temporare faţă de dimensiunea spaţială. 
  Ce înţelegem prin această superioritate? 
 În primul rând faptul că în Iluzia Vieţii,dimensiunea temporalităţii este redată ca un element 
superior ierarhic celui spaţial.Într-o clipă se poate produce întotdeauna un anumit spaţiu,dar într-un 
milimetru nu se poate scurge timpul. 
 Acest fapt ne mai defineşte încă un lucru,şi anume că în Iluzie Vieţii cu Coeficientul Logic 
1,spaţiul este dimensiunea fundamentală şi unică.iar în Coeficientul Logic 2,acestuia i se atribuie şi 
timpul,urmând ca la celelalte Coeficiente Logice,celor două să li se atribuie alte şi alte 
dimensiuni,echivalente ca număr cu numărul Coeficientului Logic. 
 Revenind la caracteristica de Neantizare,şi definind-o ca o caractersitică fundamentală a fiinţei 
prin care aceasta se referă la moarte,ajungem să vedem că clipa,devine unitate de măsură atât pentru 
spaţiu cât şi pentru timp,ceea ce înseamnă că în cadrul acestei caracteristici fiinţa se raportează la 
neant,pe care-l consideră ca fiind moarte,neant care nu este nimic altceva decât neantul din 
interiorul fiinţei,pe care aceasta îl exteriorizează atribuindu-l exteriorului. 
 Astfel moartea nu se află niciodată dincolo de fiinţă,ci numai în interiorul ei.Care este 
interiroul unei fiinţe care raţionalizează pe baza unei logici bivalente de tipul,bine-rău? 
  Nu este un interior al Coeficientului Logic 2,deci un interior spaţio-temporar?  
 Cu siguranţă că aşa este.Atunci acest interior va fi de la sine unul spaţio-temporar,dar cum 
fiinţa nu poate parcurge infinitatea spaţială din interiorul său,în clipa infinităţii temporare,şi 
infinitatea spaţială va fi trecută în contul deschis spre moarte al temporalităţii. 
 Astfel moartea devine o clipă infinit de mare dar şi infinit de mică,întrucât tocmai 
Coeficientul Logic 2,este cel care determină cele două sensuri ale infinitului,şi anume:mare şi mic. 
 În Coeficienţii Logici mai superiori,fiinţele care-i folosesc vor atribui morţii în locul clipei 
care este corespondentul cel mai de preţ în această bidimensionalitate,o altă corespondenţă,care să 
aparţină celei mai superioare dimensiuni,corespondenţă care la rândul său să îmbine toate celelalte 
dimensiuni existente în acea Iluzie a Vieţii,dimensiuni care vor fi egale cu numărul Coeficientului 
Logic din acea existenţă. 
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CAPITOLUL V 
 

MOARTE ,VIAŢĂ, NEANTIZARE 
 
 
 
 
 
 Neantizarea în cazul fiinţei este mai înainte de toate o raportare a acesteia la cele mai 
superioare valori posibile dar necunoscute de către aceasta decât pe fundamente de posibilitate 
determinantă. 
 Posibilitatea Determinantă la fiinţă este tot ceea ce se află dincolo de orizontul cunoaşterii 
sale,sau în cadrul cunoaşterii sale datorate Iluziei Vieţii,a cărei esenţă,nu va putea fi atinsă niciodată 
decât relevată. 
 Astfel posibilitatea determinantă a fiinţei devine părintele relativismului care planează de-a 
lungul vieţii acesteia şi care-i oferă fiinţei ideea falsă de libertate.Spun falsă pentru că şi aceasta se 
supune Iluziei Vieţii. 
  Fiinţa nu cunoaşte adevărata libertate şi nici adevărata voinţă. 
 Atât libertatea cât şi voinţa îi sunt relevate fiinţei sub forma Posibilităţii Determinante.De 
altfel întreaga viaţă a fiinţei se axează în primul rând pe această Posibilitate Determinantă. 
 Tot ceea ce simte fiinţa că o înconjoară dar şi tot ceea ce cunoaşte face parte din aria 
Posibilităţii Determinante,deoarece chiar dacă are Iluzia Vieţii că cunoaşte,respectivul lucru sau 
fenomen,fiinţa nu va putea în realitate să le cunoască niciodată decât ca acestea să-i fie relevate de 
către Iluzia Vieţii. 
 După cum se vede caracteristica de Neantizare devine suprapusă fiinţei atât prin raportarea 
acesteia la moarte cât şi la Iluzia Vieţii care-i relevă propriile sale iluzii devenite indubitabil 
adevăruri .Relevaţiile sunt oglindiri ale fiinţei în Iluzia Vieţii.În funcţie de aceste oglindiri fiinţa va 
şti ce anume este libertatea sau voinţa fără a le înţelege sau cunoaşte vreodată. 
 Diferenţa dintre libertate,voinţă şi moarte,constă în faptul că fiinţa se poate oglindi în Iluzia 
Vieţii pentru a “şti” ce anume este libertatea sau voinţa,chiar dacă acestea îi sunt arătate total altfel 
decât este esenţa lor în realitate,atunci când ajunge la moarte aceasta nu îi mai este arătată fiinţei 
absolut deloc,sau în cel mai bun caz sub forma unui neant. 
 Atunci fiinţei nu-i rămâne decât să atribuie moartea prin procedeele sale 
substitutive,libertăţii,voinţei sau altor caractersitici sine qua non pe care fiinţa le poate raţiona.Astfel 
fiinţa îşi creează propriul său cult cu privire la moarte,de fapt prima religie. 
 Oricât de ciudat ar părea,dar aici se află esenţa religiei,în necunoscut substituit experienţei 
fiinţei. 
 A folosi termenul de cunoscut în coaxialism este ca şi cum ai crede în Iluzia Vieţii,de aceea 
consider că termenul de experienţă păoate fi cel care să înlocuiască cu brio,termenul de cunoaştere. 
 Spun aceasta întrucât ntru fiinţă orice cunoaştere este de fapt o experienţă.Experienţa implică 
în cadrul său atât procesul de cunoaştere atribuit fiinţei prin prisma Iluziei Vieţii cât şi pe acela de 
trăire,simţire,raţionalizare şi experimentare a acestui proces cognitiv. 
 Prin urmare,fiinţa pe tot parcursul vieţii sale nu numai că se raportează la moarte dar trăieşte 
experienţa morţii în fiecare clipă,reuşind să o piardă abia atunci când va muri! 
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 Dacă această moarte faţă de Iluzia Vieţii este moarte cu adevărat.A considera moartea ca fiind 
Neantizare este pentru fiinţă cât se poate de adevărat,datorită propriilor sale experienţe,dar această 
Neantizare nu ar fi putut niciodată exista,nici chiar în experienţa fiinţei dacă nu ar fi fost viaţa,iar 
viaţa la rândul dău nu ar fi putu exista dacă nu ar fi fost moarte. 
  Moartea este cea care dă sens vieţii,iar viaţa cea care dă sens morţii. 
  Una fără alta ar fi două oglindiri fără sens în Iluzia Vieţii. 
 Vorbeam adineaori de subsidiaritatea termenilor de genul libertăţii şi voinţei atribuiţi morţii de 
către fiinţă tocmai datorită Neantizării acesteia,al golului care nu se mai oglindeşte în Iluzia 
Vieţii,iar aceasta nu mai are ce imagine să-i transmită fiinţei pentru propria sa experienţă.  
 Atunci când fiinţa nu primeşte nici o imagine de la Iluzia Vieţii pentru a o experimenta 
aceasta are capacitatea şi mai mult decât atât dorinţa şi wimpulsul de a umple acest gol pe care nu 
vrea să îl umple nici Iluzia Vieţii,cu diferite experienţe pe care le-a trimis Iluzia Vieţii dar pentru cu 
totul alte înţelesuri. 
 Astfel morţii i se vor atribui o sumedenie de alte înţelesuri,clădind o adevărată religie 
 .În consecinţă dar mai ales în concluzie,religia devine această umplutură pe care o face fiinţa 
într-un gol pe care refuză să îl umple Iluzia Vieţii. 
  De ce refuză până şi Iluzia Vieţii acest lucru? 
 Revenind iarăşi la întrebarea păe care mi-am pus-o anterior.ţi anume ce este moartea? 
 Experienţa noastră ne trimite la ceve care urmează vieţii,respectiv un procxes de 
descompunere al organismului viu care a fost cochilia ce a adăpostit o viaţă care nu mai există. 
 Organismul în descompunere este tot ceea ce lasă Iluzia Vieţii să se întrevadă pentru toţi 
ceilalţi participanţi din exterior la procesul morţii,dar nu şi pentru participantul din intzerior,în cazul 
de faţă:defunctul. 
 Pentru cel care priveşte moartea din interior,aceasta are o cu totul altă înfăţişare,fiind singurul 
care va părăsi organismul ce va putrezi,odată cu propria sa viaţăp. 
 Deci viaţa lui ,respectiv a sa,în sine,va părăsi organismul în descompunere ale cărui minerale 
va hrăni o altă şi altă viaţă!În acest caz viaţa este cea care trece dintr-un anumit stadiu,într-un altul 
unde ar mai fi fost şi înainte de naştere? 
 Oare moartea este acea stare de dinainte de naştere?Pentru aceasta va trebui să ne punem 
următoarea întrebare şi anume,de ce fiinţa subsituie anumite lucruri şi fenimene Neantizării,care 
devine şi o caracteristică fundamentală a sa? 
 De ce nu realizează aceste substituiri cum ar fi voinţa şi libertatea cât şi multe altele şi altor  
experienţe,primite în dar ca imagini de la Iluzia Vieţii?răspunsul este unul singur:-Pentru că 
exprimă Necunoscutul! 
 Fiinţa prin excelenţă este caracterizată prin Cunoscutul(Experienţa) care navighează prin 
oceanul Necunoscutului,încerând să-l transforme şi pe acesta în fiinţă,fiindcă este oceanul cu care 
aceasta se hrăneşte. 
 Într-un cuvânt fiinţa se hrăneşte cu moartea pentru a fiinţa,pentru ca viaţa sa să se poată 
desfăşura primind noi şi noi valenţe sub imperiul necesităţii de la Iluzia Vieţii. 
  Fiinţa în sine este un produs lacom al Iluziei Vieţii. 
 Odată ce se hrăneşte cu oceanul Necunoscutului,doreşte ca tot acest întreg ocean să-i aparţină 
numai ei,şi aceasta datorită unui alt imbold pe care aceasta îl are şi anume necesitatea,care este 
caracteristica de bază a vieţii,caractersitica  care susţine viaţa dar se şi identifică cu aceasta în 
acelaşi timp. 
 Viaţa în sine este o necesitate şi bineînţeles un Cunoscut,o experienţă da fapt a Iluziei Vieţii. 
 Această experienţă ,care este necesitatea se hrăneşte cu Necunoscutul care este moartea şi 
astfel viaţa renaşte etern din moarte. 
 Acest Necunoscut care nu mai poate fi oglindit nici de Iluzia Vieţii este de fapt unicul şi cel 
mai apropiat Adevăr faţă de Adevărurile fundamentale ale Coaxialismului,cum ar fi Adevărul 
Absolut,Adevărul Semantic,Adevărul Anoţional şi Adevărul Noţional. 
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 De ce viaţa (Experienţa) se hrăneşte cu moartea (Necunoscutul) pentru a se depărta de 
adevărurile fundamentale? 
 Răspunsul constă în Iluzia Vieţii.Aceasta se depărtează de adevărurile fundamentale pentru a 
experimenta noi şi noi oglindiri,dar oricât de mult s-ar experimenta aceste oglindiri,nu se poate trece 
peste un singur element,şi anume Necunoscutul.De ce ar fi Necunoscutul un element? 
 Atunci înseamnă că şi viaţa este un element la fel ca şi moartea?Înseamnă că toate aceste 
elemente sunt doar nisşte simple înşiruiri în infinitatea de alte şi alte elemente? 
 Cu siguranţă.Întreaga Iluzie a Vieţii cu toate multitudinile sale infinite de reprezentare a 
Experienţelor diferitelor tipuri de viaţă oglindite în aceasta,nu sunt decât un element oarecare la fel 
ca şi Existenţa în infinitatea de alte eelemente care se succed alături de acesta. 
 Primul element care îi succede este tocmai Necunoscutul,urmându-i şi acestuai alte şi alte 
infinităţi de astfel de elemente. 
 Aici trebuie să facem o paranteză şi anume că Necunoscutul nu neapărat trebuie să aparţină 
unei alte Personalizări cum ar fi Nonexistenţa,ci poate să aparţină la fel de bine şi existenţei doar că 
acesta este axat pe alte paliere cu paleative diferite. 
 Necunoscutul poate fi şi în cadrul Existenţei deoarece acesta este un rezultat al Experienţei 
fiinţei şi nicidecum un rezultat exterior acesteia. 
 Chiar dacă devine uimitor,şi oricât de mult am dori să ne cunoaştem pe noi înşine,aceasta nu o 
vom putea face niciodată fără a apela la Necunoscut.Necunoscutul aparţine fiinţei mai înainte de 
toate şi bineînţeles experienţei acesteia,fără de care Necunoscutul nu ar exista. 
 Fiinţa prin excelenţă este cea care alimentează la rândul ei Marele necunoscut,hrănindu-şi 
astfeş propriile sale necesităţi. 
 Dacă Necunoscutul există ca urmare a Experienţei fiinţei de a-l determina,atunci înseamnă că 
el nu este nimic altceva decât o experienţă a fiinţei,lucru uimitor, pentru a putea defini moartea în 
cele din urmă ca fiind această experienţă a fiinţei care este Necunoscutul. 
 Odată devenită o experienţă a fiinţei,înseamnă că fiinţa a mai trecut cel puţin odată prin 
moarte dacă nu de mai multe ori.Acest “odată” reprezintă tot o încercare arbitrară de a determina o 
anumită succesiune numerologică. 
 Spun arbitrară deoarece până şi succesiunea în sine nu este altceva decât tot o experienţă 
datorată Iluziei Vieţii şi prin urmare,ea poate sau nu să fie confirmată sau infirmată în funcţie de 
reperul la care ne raportăm. 
 Astfel tot ceea ce devine Experienţă,face parte din fiinţă,care la rândul ei se caracterizezaă în 
primul rând prin procesul de Experienţă datorat reflectării fiinţei în oglinda Iluziei Vieţii. 
 În concluzie,la fel ca şi viaţa şi moartea se află tot în fiinţă şi nu în exteriorul ei,precum 
Necunoscutul face parte din panoplia de experienţe ale fiinţei alături de Cunoscut. 
 Cu cât fiinţa va fugi de moarte,cu atât se va depărta de ea însuşi,lăsnd şi propria sa viaţă la o 
parte în acelaşi timp.Iubind moartea fiinţa va iubi viaţa,iar iubind cu adevărat viaţa va înţelege cum 
anume să iubească moartea. 
 Nu poţi iubi Cunoscutul fără să iubeşti Necunoscutul,oricât ai încerca fiindcă şi aluatul fiinţei 
tale în această lume este plămădit cu ajutorul logicii bivalente,bine-rău,etc. 
 Dar oare ceilalţi reprezentanţi ai lumii vii,cum ar fi animalele sau plantele,iubesc şi înţeleg 
moartea? 
  Au acestea noţiunea Necunoscutului la fel cum o are şi Omul? 
 În nici un caz. Fiecare experienţă în Iluzia Vieţii este dată de modul cum este reflectată fiinţa 
luată ca individual în aceasta. 
 O plantă care nu are capacitatea de raţionalizare la fel ca şi omul,sau poate că studiile viitoare 
în biologie vor descoperi cu totul altceva,dar în cazul că aceasta nu ar avea aceeaşi capacitate de 
experimentare să nu folosim termenul mult prea păretenţios de raţionalizare,se datorează Iluziei 
Vieţii care nu face altceva faţă de fiinţa plantei respective în această lume decât să-i determine o 
atare experienţă. 
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 Pentru aceasta moartea şi Necunoscutul ar putea apărea din punct de vedere al experienţei date 
de Ilzia Vieţii sub formă de durere sau nici atât,poate sub o multitudine de forme cărora unui om îi 
sunt aproape imposibil de descris. 
 La fel se poate întâmpla şi în lumea animalelor,fiinţe care în această lume au alte şi alte 
experienţe la oglindirea lor în Iluzia Vieţii faţă de Omul care susţine că raţionalizează. 
 Eu sunt sceptic în privinţa celor care susţin cu tărie raşiunea umană,pe care nu o consider cu 
nimic mai superioară în realitate decât pe aceea a plantelor sau a animalelor. 
 Afirm acest lucru deoarece totul este un vis,iar aceeaşi fiinţă umană care aici visează pe baza 
unei logic bivalente într-o altă lume aparţinând unui alt Univers,acest vis poate fi într-o logică 
trivalentă sau cu un miliard de coeficienţi,etc. 
 Un fapt deosebit de interesant este cum anume apare viaţa şi moartea,Cunoscutul şi 
Necunoscutul în lumile în care fiinţele trăiesc experienţe cu mult mai mult decât cei doi Coeficienţi 
Logici ai lumii noastre,de care am tot amintit până acum. 
 În astfel de lumi este normal că alături de Bine şi Rău,Moarte şi Viaţă,Cunoscut şi Necunoscut 
să mai fie şi alte repere echivalente ca număr cu numărul Coeficienţilor Logici primiţi drept 
experienţă de la Iluzia Vieţii,odată cu oglindirea fiinţelor în aceasta. 
 Astfel în Coeficientul Logic 3,alături de viaţă şi moarte va mai fi şi un al treilea element care 
nu va fi în nici un caz doar o simplă stare intermediară între celelalte două,ci un al treilea element 
care va avea exact aceeaşi importanţă ca şi celelalte două.Într-o lume cu un Coeficient Logic 
100,vor mai fi încă 98 de alte elemente alături de viaţă şi moarte de aceeaşi importanţă covârşitoare 
ca acestea. 
 Un atare fapt ne arată cu certitudiune că moartea nu este nici pe departe ceea ce credem noi 
azi prin experienţa dobândită în lumea cu Coeficientul Logic 2 ,ca fiind Neantizare,deci reducerea la 
nimic,ci este un element la fel de important ca şi viaţa dar care nu ne este desluşit de către Iluzia 
Vieţii,odată cu oglindirea fiinţei noastre în aceasta,decât sub formă de Neantizare şi de Necunoscut. 
 Mai mult decât atât ajungem la consluzia că şi Necunoscutul nu este decât un element din 
infinitatea de multe alte elemente care şi el la rândul său devine posesorul unei infinităţi de opuşi (la 
fel ca şi Moartea sau viaţa),infinitate care-i va conferi Necunoscutului aspect de element 
cognoscibil,de către unii dintre opuşii săi. 
 Prin urmare nu cred că există o explicaţie mai doctă care să determine faptul că şi moartea 
este viaţă. 
 Pentru cei care nu au studiat Coaxialismul,carte apărută tot în anul acesta,trebuie să fac o 
remarcă referitor la opuşi,unde susţineam că fiecare Personalizare,una dintre acestea fiind 
Existenţa,în lumile căreia ne aflăm noi,are opuşii săi la infinit,iar opusul cel mai “opus” al unui opus 
este cel de alături. 
 În cazul Existenţei fiind Nonexistenţa,iar cu cât ne depărtăm de acel opus către alţi şi alţi 
opuşi,aceştia vor deveni din ce în ce mai similari cu cel de care ne-am depărtat cu cât depărtarea 
este mai mare,urmând ca fiecare opus să aibe la infinit un alt opus dar identic cu el. 
 În acest context Necunoscutul va avea un opus în Cunoscut precum viaţa în moarte dar cu cât 
ne îndepărtăm  de unul dintre aceşti opuşi vedem că ceilalţi devin din ce în ce mai apropiaţi faţă de 
opusul acestuia,astfel moartea devine din ce în ce mai pronunţat viaţă pentru opuşii vieţii precum 
viaţa moarte pentru opuşii morţii,ajungând ca la infinit să redevină aceeaşi viaţă şi moarte dar 
printr-un proces de inversiune,respectiv moarte pentru opusul vieţii şi viaţă pentru opusul morţii,dar 
repet,numai la nivelul Coeficientului Logic 2. 
 Oare Necunoscutul există doar în funcţie de fiinţă,ca fiind necunoaşterea acesteia,sau există şi 
independent de fiinţă? 
 Dacă noi nu am şti că ne raportăm la Necunoscut cu siguranţă că acesta ar mai înceta să existe 
pentru noi dar nu şi pentru alte fiinţe. 
 Generalizând,dacă nu ar mai exista nici o fiinţă care să se raporteze la Necunoscut acesta ar 
înceta să mai existe. 
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 Oricât de uimitor ar părea ,Necunoscutul este un Cunoscut al fiinţei,care dispare odată cu 
aceasta.Cum poate fi Necunoscutul,Cunoscut? 
 Pentru că fiinţa se raportează la acesta.Absolut la tot ceea ce se raportează fiinţa este 
Cunoscut,chiar şi Necunoscutul,întrucât fiinţa realizează că Cunoaşte în primul rând noţiunea în 
sine de Necunoscut care prin definiţia ei înseamnă,necunoaştere. 
  Astfel fiinţa cunoaşte că Necunoscutul este  necunoaştere. 
 Dacă nu ar cunoaşte mai înainte de toate că Necunoscutul este necunoaştere,acesta ar dispare 
la fel de repede precum a fost reperat de experienţa fiinţei. 
 Necunoscutul cunoscut de către fiinţă este Neantul care devine Neantizat de către principala sa 
carecteristică. 
 Neantizarea este de fapt acest Necunoscut cunoscut ca fiind necunoaştere de către fiinţă. 
 Prin Neantizare,fiinţa cunoaşte că moartea face parte din acest Necunoscut supus propriei sale 
cunoaşteri despre necunoaştere. 
  Bineînţeles că şi moartea dispare odată cu fiinţă. 
 Prin urmare doar cei vii vor şti că există moartea şi niciodată cei morţi,pentru care moartea nu 
mai erste cunoaşterea Necunoscutului,într-un cuvânt Neantizare,deoarece în acea fază fiinţa dispare 
în înţelesul dat de viaţă,lăsând în locul Neantizării un alt Necunoscut,deci o altă structuralizare a 
fiinţei? 
 Dacă Neantizarea este cunoaşterea Necunoscutului de către fiinţă ce anume este Necunoscutul 
care nu mai este cunoscut ca fiind Necunoscut de către fiinţă? 
 Mulţi vor spune că Necunoscutul odată necunoscut de către fiinţă nu mai este 
Necunoscut,întrucât nu este cunoscută necunoaşterea sa,devenind ceva care nu există,iar fiinţa 
atribuie ca fiind Neant la absolut tot ceea ce nu există. 
 Este adevărat voi spune eu,dar şi Neantul există în funcţie de fiinţă,întrucât aceasta cunoaşte 
că acolo nu se află nimic,deci îl cunoaşte. 
 Neantul este cel la care se raportează fiinţa pe tot parcursul existenţei sale prin 
caractersitica sa fundamentală Neantizarea.Neantul poate fi un atribut nu numai al 
încărcăturii spaţiale sau temporare cât şi al încărcăturii care reliefează cunoaşterea,în sensul 
că acolo nu se mai află nimic,atât spaţio-temporar,cât şi cognoscibil,dar toate astea sunt 
deduse numai prin raportare asupra fiinţei,deci prin Neantizare. 
  Dar ce este Neantul necunoscut de către fiinţă? 
 În primul rând acesta nu mai este neant şi nu mai poate face obiectul Neantizării,din 
panoplia căruia se situează moartea. 
 Astfel că inversul Neantizării ar fi Aneantizarea,adică caracteristica Neantului 
necunoscut de către fiinţă.Aneantizarea nu este structuralizarea spaţio-temporalităţii şi a 
cognoscibilităţii prin raportarea la fiinţă ci este această structuralizare bazată tocmai pe 
neraportarea la aceasta. 
 Am folosit spaţio-temporalitate şi elemente ale cunoaşterii referindu-mă în acest context 
la Om,respectiv la lumea noastră.Doar că acestea pot fi schimbate în funcţie de fiinţa care se 
raportează la Neant dar mai ales la particularitatea acestuia care este :Moartea! 
 Moartea există doar raportată de către o altă fiinţă şi nicidecum de către fiinţa defunctă care nu 
ştie că este moartă chiar dacă a trecut printr-o lungă agonie înainte de momentul crucial al 
decesului,fiindcă fiinţa vede doar moartea altor fiinţe şi niciodată propria sa moarte,tocmai pentru că 
odată moartă nu se mai poate raporta la Neantizare şi astfel prin moarte dispare moartea! 
 Moartea este atributul suprem al vieţii fiinţei şi al caractersiticii fundamentale a 
acesteia:Neantizarea. 
 Prin moarte fiinţa trece din faza de Neantizare unde a cunoscut ceea ce înseamnă 
moartea altor fiinţe,dar niciodată pe a sa proprie,în faza de Aneantizare,unde moartea în 
înţelesul dat de către viaţă dispare,fiind înlocuită cu o nouă stare. 
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 Ce se poate afirma cu tărie,este că fiinţa a provenit din Aneantizare înainte de a se naşte şi se 
îndreaptă spre această Aneantizare întreaga viaţă pentru a se integra definitiv în ea în momentul 
decesului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

NEANTIZAREA SUBLIMINALĂ ŞI CARACTERUL SOCIO-UMAN 
 
 
 
 
  Care sunt tipologiile Neantizării şi Aneantizării? 
 Să începem mai întâi cu Neantizarea fiind mult mai uşor de determinat ca pe urmă să trecem şi 
la Aneantizare. 
 Cu siguranţă că sunt mai multe tipuri de Neantizare cum ar fi,Neantizarea 
conştientă,subliminală şi socială. 
 Neantizarea conştientă este tipul cel mai comun de raportare a fiinţei la moarte şi la 
necunoscut,prin realizarea conştientă şi plenară asupra acestei raportări. 
 Neantizarea subliminală,este procesul prin care fiinţa se raportează la Necunoscut şi inclusiv la 
moarte prin raportarea subconştientă a acesteia la ele. 
 Această Neantizare se produce prin ingerarea de către fiinţă a anumitor imagini sau idei fără ca 
acestea să fie procesate de către aceasta la modul conştient,aşa spus volitiv. 
 Spun „aşa spus” când mă refer la Voinţă,întrucât şi aceasta nu este nimic altceva decât tot un 
surogat supus Iluziei Vieţii. 
 Cu toate acestea Neantizarea subliminală este tipul de Neantizare care determină în cea mai 
mare parte personalitatea fiinţei umane,într-un cuvânt este educatorul omului. 
 Diferenţa dintre oameni se regăseşte la acest tip de Neantizare, ei i se datorează că unii au 
caractere atât de diferite faţă de alţii,într-un cuvânt acest tip de Neantizare este responsabil de 
diversitatea caractersiticilor fiecărei fiinţe vii în parte. 
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 Am folosit cuvântul „vii” întrucât fiecare astfel de fiinţă care posedă caractersitica de 
Neantizare este o fiinţă vie şi niciodată o fiinţă care nu mai aparţine lumii vii,fiindcă altfel ar 
aparţine celeilalte caracteristici opuse care este Aneantizarea. 
 Neantizarea socială,este este procesul social prin care fiinţa se raportează la Neant,într-un 
cuvânt nu doar ca fiinţă individuală ci mai ales ca fiinţă care face parte dintr-o societate cu anumite 
legi şi structuri bine definite. 
 Tot prin această tipologie de Neantizare,putem defini şi raportarea unei societăţi întregi la 
Neant. 
 Această tipologie este cât se poate de necesară înţelegerii mecanismelor socio-economice ale 
diferitelor tipuri de societate,întrucât definesc aceste tipuri de societăţi prin raportarea acestora la 
moarte dar şi la noţiuni cum ar fi destinul sau necunoscutul. 
 Se poate vedea foarte bine că întotdeauna societăţile care au slavit anumite noţiuni ca moartea 
sau necunoscutul ce trebuia neapărat cucerit au fost şi societăţi cu un anumit grad mai mic sau mai 
mare de dictatură. 
 De obicei dictaturile sunt cele care sfidează moartea prin cerinţele lor către fiecare individ care 
le compun,de a fi devotat unei cauze cu orice preţ,chiar şi cu cel al vieţii. 
 Chiar dacă la început tindem să definim dictatura ca ceva care sfidează moartea,nu este deloc 
aşa,fiindcă conspectând mai amănunţit tabloul ideatic al dictaturilor ajungem să realizăm că viaţa ca 
cel mai de preţ bun trebuie subordonată dictaturii în sine. 
  Deci ca darul cel mai de preţ pe care omul îl poate face dictaturii. 
 Astfel în societăţile unde moartea este pusă la rang de frunte,indiferent că este văzută ca 
sacrificiu suprem sau ca opusul celui mai de preţ lucru care este viaţa,Omul în mod paradoxal nu 
este centrul atenţiei,ci Neantizarea socială.Ea este cel mai de preţ lucru. 
 Astfel de exemple se pot găsi în dictaturile naziste şi socialist-staliniste.În schimb societăţile 
care pun omul în valoare ,iarăşi în mod la fel de paradoxal,vom găsi sfidarea morţii dar şi al 
interesului pentru viaţă,locul Neantizării sociale fiind luat de bani. 
 Prin urmare Neantizarea socială atunci când nu este în centrul atenţiei unei societăţi aceasta 
este substituită banului,iar când este în atenţia societăţii este substituită interesului dictatorial. 
  Astfel iese încă odată în evidenţă caracterul restrictiv al fiinţei umane. 
 Omul prin bani,care nu sunt nimic altceva decât expresia valorică a unor necesităţi,nu face 
altceva decât să-şi ascundă parte restrictivă a propriei sale fiinţe în spatele unor bancnote,pentru că 
altfel omul este prin excelenţă o fiinţă care devine cu adevărat fericită doar în sisteme sociale 
restrictive la fel cum este şi el ca individualitate. 
 De aceea tipurile actuale aşa zis,”moderne”de societăţi,sunt mereu supuse alienării şi 
înstrăinării de sine,modele sociale unde indivizii sunt din ce în ce mai debusolaţi şi mai 
alienaţi,tocmai pentru că sunt modele sociale care nu reprezintă individul în totalitatea plenară a 
fiinţei sale. 
Cum ar fi o societate unde omul să poată fi fericit,împlinit şi să dezvolte un randament maxim al 
fiinţei sale ? 
 În primul rând ar trebui să fie o societate dictatorială,care să definească partea restrictivă a 
fiinţei umane,dar nu o dictatură bazată pe interzicerea drepturilor fundamentale,ci una bazată pe 
egalitatea de şanse,de idei de concepţii,o dictatură a binelui fiinţei umane şi nu a răului cum au fost 
cele care s-au perindat de-a lungul timpului,încărcând istoriile cu tot felul de atrocităţi. 
 Chiar şi aşa zis cele mai democratice modele sociale sunt de fapt tot un soi de dictaturi care se 
răsfrâng împotriva omului prin regele lor încoronat care este:Banul. 
 Nimic nu mişcă sau nu se poate realiza fără acest monstru,care distruge destine chiar dacă îl au 
sau chiar dacă nu. 
 Este un rege pentru care nu contează aspiraţiile spre frumos şi absolut ale fiinţei umane,ci doar 
interesul incolor şi inodor al unei lupte surde dar crâncene pentru puterea economică. 
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 Noul mileniu nu a făcut nimic altceva decât să înlocuiască războiul rudimentar militar cu unul 
mult mai perfid,cel al banului. 
 Tot ce pot să afirm este că banul reprezintă tot ceea ce este străin din om,ceea ce repugnă 
fiinţa.De ce? 
 În primul rând fiindcă defineşte necesitatea acesteia,iar în al doilea rând,întotdeauna 
necesităţile fiinţei au fost mijloc de şantaj dar şi monedă de schimb cu alte şi alte necesităţi,ducând 
în cele din urmă la adevăraţi prestidigitatori care au ştiut să jongleze cu aceste necesităţi,posedând 
din ce în ce mai multe până când prin puterea lor au devenit cei mai abilitaţi să deţină anumite frâie 
sociale. 
 Aceşti diavoli încoronaţi,cu multe zerouri în cozile lor negre de smoala gândurilor necurate 
care-i macină sunt cei care terfelesc zilnic omenirea de la un capăt la altul dând diferite indicaţii din 
ce în ce mai macabre cu privire la ce anume ar trebui să facă miliardele de fiinţe în această lume 
pentru a le spori lor şi mai mult visteriile şi aşa doldora de bani,în numele libertăţilor şi progresului 
fiinţei umane. 
 După cum am mai spus ,sunt conştient de faptul că exact ce nu ar trebui să se afle în vârful 
funcţiilor decizionale ale societăţii tocami acela se află: Banul. A trecut de la specularea perfidă a 
necesităţilor fiinţei la puterea de a le deţine şi a le împărţi după bunul său plac. 
 Pe de o altă parte chiar şi faptul că aceste necesităţi sunt un simplu număr fără fond sau 
culoare,care în sufletul fiecăîrei fiinţe conţine atâta culoare înseamnă că partea restrictivă a răului 
din fiinţă se lasă angrenată în acest substitut diavolesc al prestidigitaţiei mondiale, dornice de putere 
cu orice preţ pentr faptul la fel de absurd, de a clădi o piramidă a durerii,suferinţei,debusolării şi 
cruzimii cu care fiinţa se poate înveşmânta în această lume plină de iarna lipsirii totale de 
sentimente, când fiecare cuvânt de iubire sau înflorire sentimentală a îngheţat fiindu-i furat de 
marele învingător: Banul. 
 În Coaxialismul am încercat să definesc tipul de societate pe care-l consider eu,ca fiind cel mai 
superior din punct de vedere al aspiraţiilor fiinţei umane,societate pe care am definit-o ca 
Spiritualism. 
 Văd Spiritualismul ca fiind tipul de societate unde partea rea a necesităţilor marcată prin 
ban,să fie demult apusă. 
 De ce spun parte rea a necesităţilor,întrucât chiar şi cele mai deosebite şi elevate necesităţi 
spirituale pot fi obţinute prin bani,dacă fiinţa respectivă îi deţine iar dacă nu,oare pentru acea fiinţă 
necesităţile respective nu devin rele? 
 Câţi oameni săraci nu şi-ar dori o carte  din rafturile unei librării dar pentru că aceasta li se 
pare prea scumpă nu o pot obţine? 
 Cum devine neceistatea respectivă,care iniţial în faza de dorinţă a fost una mai mult decât 
lăudabilă? 
  Oare nu devine una rea,odată ce produsul cultural respectiv nu a putut fi obţinut? 
 Chiar dacă multora nu le vine să creadă că banul va fi detronat într-o zi al unui timp viitor eu 
sunt convins de acest lucru,întrucât puterea trebuie să fie coborâtă din seifurile băncilor în inimile 
fiinţelor care o produc şi care ar avea nevoie de ea în starea brută pe care au dat-o cândva marelui 
prestidigitator:Banul. 
 Acest nu a făcut nimic altceva cu puterea respectivă decât să o deturneze,atribuind-o celor mai 
nefaste şi macabre sisteme care nu pot fi înţelese de nici o minte ale acestei lumi,sisteme făcute 
parcă inadins să distrugă fiinţa şi nu să o înnobileze cu diadema strălucitorae a necesităţilor atât de 
sublime dar şi atât de decadente uneori. 
 De aceea banul a fost acela care a dat doar coloratura decadentă a necesităţilor fiinţei. 
 Spiritualismul va fi societatea unde unica monedă de schimb va fi şi va rămâne aceea de ordin 
spiritual,în care fiecare necesitate a fiinţei va primi coloratura pe care o merită şi nu pe care o dădea 
cândva banul. 
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 Spritualismul va fi tipul de societate definit prin neacceptarea sub nici un chip a deţinerii unor 
necesităţi ale fiinţelor de către alte fiinţe şi prin aceasta implicit a puterii absolute asupra lor. 
 De aceea cei care profită din plin de pe urma banului vor considera ca fiind o dicatură a celor 
mulţi împotriva celor puţini care deţin puterea financiară şi prin aceasta implicit destinele atâtor 
oameni. 
 Aceşti indivizi sunt nişte satane care se dau dumnezei ,dar sunt de fapt nişte falşi dumnezei 
care atunci când vor ajunge în starea de Aneantizare sunt mai mult decât convins că vor plăti cu vârf 
şi îndesat clipele în care deţineau puterea celor nenorociţi şi mulţi,ţinuţi într-o societate sclavagistă 
modernă în care toţi au drepturi şi libertăţi,mai puţin pe acelea de de deţine drepturile şi 
libertăţile,într-un cuvânt nu au nici un drept. 
 Dacă totuşi vor alerga după aşa zisele drepturi,atunci voe trebui neapărat să devină implicit de 
teapa celor care deţin puterea financiară,să se murdărească cu smoala iadului din care fac aceştia 
parte şi abia apoi să poată fi primit în înalta societate a acestora. 
 Poate că folosesc anumite expresii cu o tendinţă mai mult sau mai puţin metaforică,dar o fac 
pentru a realiza cât mai amplu,caractersiticile societăţilor actuale aşa zis moderne în care fiinţele 
sunt copleşite de numărul uriaş de drepturi şi libertăţi cu care acestea sun înveşmântate. 
 Oricât de mult ar alerga fiinţa umană spre demoraţia absolută,aceasta nu va face nimic altceva 
decât să se depărteze de aceasta cu cât va dori să se apropie mai mult. 
 Societatea perfectă pentru fiinţa umană este o societate dictatorială întrucât şi fiinţa umană este 
restrictivă.Restrictivitatea la nivel social se caracterizează prin dictatură. 
 Chiar dacă Omul întreaga lui viaţă aleargă spre libertate,acesta o face doar fiindcă el în calitate 
de fiinţă restrictivă este supus propriei sale dictaturi de sine iar libertatea devine automat unul dintre 
apanajele fundamentale ale Neantizării alături de moarte,voinţă şi destin. 
 Omul trebuie să se raporteze pe sine mereu Neantizării pentru ca fiinţa lui să subziste. 
 Libertatea este prin excelenţă o iluzie la fel de mare ca şi moartea,voinţa sau destinul la care în 
mod voit sau nevoit,conştient sau subconştient se raportează în fecare frântură de clipă fiinţa umană. 
 Din cadrul Neantizării mai fac parte şi dimensiunile spaţio-temporare faţă de care se mai 
raportează Omul.Astfel Neantizarea este structuralizată la fiinţa umană în 
moarte,voinţă,libertate,destin şi dimensionalitate spaţio-temporară. 
 Oricât de mult ne-am dori să definim moartea ca fiind Neant,nu vom putea ajunge nicăieri 
dacă acestui neant nu i-am substitui însuşi dimensiunile spaţio-temporare prin care să poată fi 
definit,ca fără timp sau spaţiu sau chiar cu spaţiu şi timp dar în care nu se „află” nimic. 
 Am pus în ghilimele cuvântul află,întrucât una dintre determinantele fundamentale ale fiinţei 
este acela de a acoperi un anume conţinut căruia fiinţa să-i dea la rândul său denominalizarea 
necesară. 
 În cazul în care această denominalizare lipseşte atunci fiinţa o substituie automat Neantizării. 
 Este cu adevărat uimitor cum Neantizarea posedă spaţio-temporalitatea şi nu alte caractersitici 
fundamentale ale fiinţei,tocmai pentru că cel mai înţeles neînţeles al fiinţei este spaţio-
dimensionalitatea care nu are un sens în cugetul său,fiind supusă infinităţilor,despre care fiinţa nu 
ştie decât că acestea pot exista dar niciodată determina ca lungime,mărime sau alte şi alte 
caracteristici ale infinitului. 
 Este fenomenal cum prin Neantizare deci prin aceleaşi principii esenţiale pe care fiinţa le 
atribuie morţii,şi la care aceasta se raportează în fiecare moment,aceasta se raportează şi spaţio-
dimensionalităţii tot la fel,prin aceleaşi principii ale morţii. 
 Într-un cuvânt Omul calcă pe şi prin moarte de la naştere şi până la maorte când probabil nu va 
mai călca pe şi prin moarte ci va călca pe şi prin viaţă. 
 Acest fapt tulburător ne arată faptul că atât spaţiul cât şi timpul aparţine morţii iar tot ceea ce 
determină Omul ca fiind un conţinut sau o anumită formă,nu este nimic altceva decât 
moartea,libertatea,voinţa şi destinul. 
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 Într-un cuvânt toate aspiraţiile de libertate ale omului, toate declaraţiile sale pline de 
voinţă,toate frumuseţile pe care acesta le atribuie naturii,de la munţii care se pierd în orizonturi şi 
până la boarea vântului de toamnă care răvăşeşte frunzele galbene,toate acestea inclusiv faptul că 
omul posedă un destin al său,toate,dar toate aparţin MORŢII ÎNTR-UN CUVÂNT:NEANTIZĂRII. 
 Prin urmare fiinţa umană are nevoie de o societate care să-i dea posibilitatea de a se raporta 
necontenit la Neantizare,societate care trebuie să fie structuralizată pe dictatura spiritualităţii 
împotriva tendinţelor care desparte fiinţa umană de ceea ce-i aduce acesteia plenititudinea. 
 Societatea banului,nu-l lasă pe om să se raporteze la Neantizare în mod plenar ci îl supune 
propriei sale restrictivităţi până când acesta defineşte un tip de societate alienat şi debusolat,care 
este societatea capitalistă actuală. 
 Ceea ce a făcut cândva stalinismul socialist sau national-socialismul german face acum pe cu 
totul altă cale dar şi cu alte mijloace:Banul. 
 De aceea orice societate umană până acum indiferent că a fost o dictatură a unor indivizi avizi 
de putere sau a banului,ea nu a făcut nimic altceva decât să ţină omul din ce în ce mai mult închis în 
propria sa colivie a recesivităţii finţei sale ,fapt ce a dus întotdeauna la alienare,furându-i acestuia 
aproape orice posibilitate de a se raporta la Neantizare cum de altfel natura sa divină o cere. 
 Ei bine,vor spune unii,cum nu te lăsa stalinismul sau altă societate dictatorială să te gândeşti la 
moarte? 
 Cum nu te lasă capitalismul mai mult sau mai puţin sălbatic în care în locul unui despot 
dictator de primă clasă se află banul? 
 Câţi oameni nu se sinucid pe motiv că nu mai suportă viaţa mizeră pe care o duc,din diferite 
motive? 
 Printre aceste motive cele mai des uzitate sunt diferite decepţii în dragoste sau pierderea 
averii,precum imposibilitatea de a achita datoriile la bancă? 
 Nu este sfidător cum poliţiile dictaturilor personale se transformă în aşa zisa libertate în bănci 
sau instituţii fiscale?De ce toate acestea? 
 Prin goana către libertate omul dă de fapt de un alt gen de dictatură doar că este structuralizată 
diferit faţă de precedenta? 
 Dar mai ales cum se poate ca în aceste societăţi dictatoriale care îndeamnă fiinţa umană spre 
sinucidere să nu fi lăsat să te raportezi la moarte,libertate,destin,voinţă,spaţio-temporalitate? 
 Este totuşi un mare paradox al fiinţei umane şi anume ceea ce te îndeamnă spre moarte să nu 
te lase să te raportezi la Neantizarea care are în componenţa sa până şi moartea? 
 Bineînţeles voi răspunde eu,fiindcă nu impuslul de a te sinucide te apropie cu adevărat de 
Neantizare şi implicit de moarte,ci tocmai dorinţa de viaţă şi libertate,de absolut şi fericire,de 
plenititudine şi împlinire. 
 Acestea sunt cele care te fac să te raportezi din ce în ce mai mult şi mai plenar totodată de 
Neantizarea care este de fapt şi o caractersitică fundamentală a fiinţei umane. 
 Un om restrâns,obligat să se raporteze doar la caractersitica sa de Restrictivitate ,va deveni un 
om frustrat,alienat,angoasat şi în cele din urmă va avea mult mai mult şanse de a alege astfel calea 
sinuciderii,care-i va deveni astfel calea care-l va raporta prin cel mai suprem nivel la moarte şi 
implicit la Neantizarea din sine. 
 Oricine ştie că cu cât fiinţei umane îi este mai interzis anumit lucru acesta devine din ce în ce 
mai dorit tocamai fiindcă îi lipseşte. 
 A ţine fiinţa încătuşată în Recesivitatea din sine este echivalentul cu condamnarea aceswteia la 
viaţa care calcă pe moarte prin spaţiu şi timp,prin setea de libertate şi voinţă,prin destin şi 
întâmplare ca în cele din urmă să sucombe în viaţa eternă a morţii pentru defunctul în cauză dar şi 
cu moartea eternă a vieţii pentru ceilalţi rămaşi în viaţă,care-eu cunoscut defunctul. 
 De aceea Restrictivitatea la fel ca şi Neantizarea trebuie deţinute de către fiecare fiinţă umană 
în mod egal fără ca acestea să poată fi controlate de vre-un despot dicator sau de către regele ban. 
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 Mai mult decât atât acest control se poate face nu numai pe baza unor precepte pur pecuniare 
sau de putere,cum este cazul serviciilor secrete în dictaturile de toate felurile ci printre anumite 
mijloace de constrângere sunt şi cele de nivel moral,etnic,rasial,sau de alte şi alte feluri care-i pot da 
un anumit impusl fiinţei pentru ceea ce consideră aceasta libertate şi împlinire pe diverse 
planuri,pornind de la cele profesionale,politice,juridice,administrative sau de o cu totul altă natură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
 

MOARTEA 
 
 
 
 

 Oricâte cuvinte se vor scrie despre subiectul morţii, toate la un loc nu spun nimic pentru că nu 
au ce anume să spună.  
 Moartea este unicul fenomen din această lume despre care nu poţi să spui nimic cu privire la 
ce anume este aceasta.La întrebarea ce este moartea? Răspunsul meu vine vine astfel:-Moartea este 
ceea ce nu poate fi! 
Moartea este pentru fiinţa plină de viaţă din noi un zid de nepătruns,privit cu groază sau cu 
resemnare, cu fericire sau cu dezgust, dorit sau urât, salvator sau potrivnic,moartea este ,a fost şi va 
fi tot ceea ce ne-am dori noi să se afle sau să nu se afle în spatele zidului pe care nu-l putem trece 
decât o singură dată şi atunci, obligatoriu pentru fiecare şi pentru totdeauna. 
 Moartea este cea care a scris mai multe poveşti de iubire decât şapte vieţi la un loc,dar şi altele 
de spaimă.  
 Întreaga operă a omenirii se rezumă într-un fel sau altul la moarte, chiar şi atunci când 
glorifică viaţa, fiindcă Viaţa este o altă faţă a Morţii! 
 Fără Viaţă nu am şti ce este Moartea precum fără Moarte nu am şti ce este Viaţa.Una nu face 
altceva decât să o determine pe cealaltă. 
 Întreaga Viaţă ne raportăm la Moarte fără a şti dacă atunci când suntem morţi ne vom raporta 
la Viaţă. 
 Cei mai mulţi oameni nu au vrut să ştie acest lucru,ci au hotărât sub imboldul Vieţii existenţa 
Lumii de Apoi, ca şi cum dincolo nu ar fi decât o prelungire eternă a Vieţii.Acesta este un aspect 
uman de laşitate. 
 Chiar dacă Moartea este o altă faţă a Vieţii şi Viaţa a Morţii, asta nu înseamnă că ambele feţe 
seamănă una cu cealaltă sau că sunt identice. 
 Chiar dacă ar exista o oarecare asemănare,dar câţi dintre noi s-a gândit că şi cea mai infimă 
neasemănare ar distruge întregul mit al Lumii de Apoi.De ce vor spune unii?Dacă în locul unui 
salcâm din acea Lume de Apoi va fi un brad sau un carpen cred că nu este nici o supărare. 
 Important este să ştim că mergem undeva unde acele „ceva” devine un fel de prelungire a 
Vieţii.Nu este absolut deloc astfel voi spune eu,întrucât lipsa salcâmului va antrena toate celelalte 
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lipsuri posibile şi imposibile ducând la lipsa întregii Lumi de Apoi! Ori este o prelungire a Vieţii ori 
nu! Cum anume?  
 Se ştie foarte bine că viaţa şi lumea care ne înconjoară se bazează pe o înşiruire de 
evenimente.Dacă acestea nu s-ar fi produs întreaga lume nu ar fi existat. 
 Un alt exemplu ar fi cel genetic,unde lipsa unei simple gene duce la schimbări mai mult decât 
importante,dar lipsa unui pom, indiferent care ar fi acela, nu numai că ar duce la transformări 
importane, dar ar duce în primul şi primul rând la lipsa evenimentului în sine, ceea ce ar duce la 
lipsa Vieţii, sau a prelungirii acesteia în moarte.  
 De ce spun „lipsa Vieţii în Moarte” fiindcă Lumea de Apoi se doreşte ca un fel de prelungire a 
Vieţii. Bine vor spune alţii dar ce nevoie mai este de Eveniment în cazul Morţii, dacă tot nu vrem să 
o antrenăm sub nici o formă alături de Viaţă şi mai mult decât atât Viaţa nu este Moarte. 
 Paradoxal , în mare măsură cei care vor spune aceasta au cât se poate de multă dreptate,doar că 
privind moartea, chiar şi în calitate de zid care se raportează la viaţă, observăm că până şi Moartea 
este determinată de un Eveniment, chiar dacă mai multe nu putem şti ce se peterece cu fiinţa în sine 
în spatele acelui Eveniment care este Evenimentul decesului,iar de aici putem afirma cu certitudine 
că şi Moartea la fel ca şi Viaţa au un numitor comun într-un anume  Eveniment, Viaţa în 
Evenimentul naşterii iar Moartea în Evenimentul decesului. 
 Din acest punct de vedere iarăşi putem afirma că atât Viaţa cât şi Moartea se supun ,cel puţin 
privit prin prisma Vieţii,caractersisticii de Evenimenţialitate.  
 Acum revenind la exemplul de unde am plecat adineaori şi anume la acela cu copacul. Dacă 
un singur copac ar lipsi atunci înseamnă că Evenimentul iniţial care a produs Lumea de Apoi nu a 
avut loc, întrucât, orice Eveniment nu este altceva decât o verigă din cadrul unei succesiuni foarte 
ample de alte şi alte Evenimente care se desfăşoară încă de la originile lumilor (vezi Coaxialismul). 
 Prin urmare cum am putea noi să credem că moartea este o simetrie a vieţii, dar pe cealaltă 
parte a zidului? Dacă ar fi cu adevărat Lumea de Apoi ar însemna că aceasta ar trebui să fie exact la 
fel cu lumea în care trăim noi în aceste momente.  
Unii vor spune că poate Evenimentul morţii în sine este cel care duce la un alt fel de desfăşurare a 
Evenimentelor acelei lumi a Morţii, şi prin urmare ar fi puţin diferită faţă de Lumea Vieţii în care ne 
ducem azi zilele. Nu este deloc astfel fiindcă este necesar un singur Eveniment schimbat ca toate 
celelalte Evenimente care aparţin succesiunii să fie schimbate. 
 Prin urmare ori Lumea de Apoi este o prelungire a Lumii Vieţii, ori nu este nimic din toate 
acestea. Şi Moartea la fel ca şi Viaţa are un Eveniment de unde începe. Ceea ce ştim cu certitudine 
despre Moarte este că are un Eveniment comun cu al Vieţii în început.  
 Ambele au un început dar ştim numai despre Viaţă că are un sfârşit nu şi despre Moarte. 
Evenimentul începutului le uneşte pe cele două dar le şi desparte în acelaşi timp.  
 Odată ce nu putem vorbi de un sfârşit al Morţii decât în miturile pe care le-am născut de-a 
lungul timpului unde majoritatea au fost determinate de frica Morţii nu putem să afirmăm că 
Evenimentul care produce Moartea se va desfăşura la fel ca şi Evenimentul care produce Viaţa dar 
pe cealaltă parte a zidului. 
 Dacă s-ar desfăşura astfel el ar trebui să dea naştere unui ciclu de alte Evenimente care să se 
poducă la fel ca şi în ciclurile evenimenţiale ale Vieţii şi astfel Moartea să posede în cele din urmă 
un sfârşit.  
 Mai mult decât atât, nici Evenimentul care determină Moartea nu mai este echivalent cu cel 
care determină Viaţa, fiind deosebit sub toate auspiciile spaţio-temporare de cel al naşterii de 
exemplu. 
 Una este naşterea şi alte decesul, chiar dacă în această lume a Vieţii ambele sunt obligatorii. 
Pe de altă parte, nimănui nu i-ar conveni să vadă o Lume de Apoi la fel de mizeră şi inumană 
precum este lumea în care ne aflăm, decât celor puţini care ştiu să profite de pe urma celor mulţi sau 
de ce să nu o recunoaştem, celor norocoşi care au dat de un trai pe măsura viselor şi aspiraţiilor lor.  
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 În schimb majoritatea oamenilor nu şi-ar dori o Lume de Apoi, cu aceleaşi mizerii, nedreptăţi 
şi abuzuri ale lumii de acum.Mulţi ar prefera să renunţe la crezul unei Lumi de Apoi la fel de 
murdare şi chiar să o înlocuiască în crezul lor cu neantul. 
 Ar fi pentru mulţi mai preferabil neantul decât cele şapte minuni cu tortura lor cu tot din lumea 
noastră. 
 Prin urmare NU există Lumea de Apoi pe care ne-o descriu miturile, dar oare Viaţa de Apoi 
există?  
 Care este diferenţa între Lumea de Apoi şi Viaţa de Apoi? Moartea există pentru defunct sau 
nu? 
 Moartea există fiindcă aparţine Existenţei. Chiar şi din timpul Vieţii ştim că există! Odată ce 
există înseamnă că subzistă, deci trăieşte? 
 Moartea trăieşte fără să aparţină Vieţii? Să fie un alt fel de Viaţă? Nu! Moartea nu este Viaţă 
datorită Evenimentului care o produce şi are o succesiune diferită de Evenimentul Vieţii care este 
naşterea. 
 Dacă nu este Viaţă ce anume este? Pentru aceasta va trebui să revenim la evenimenţialitate şi 
să înţelegem că Moartea este doar o desfăşurare diferită de evenimente faţă de Viaţă.  
 Nu putem nici măcar să afirmăm că ar fi inversul Vieţii întrucât nu ştim dacă şi la nivelul 
evenimenţial al Morţii există inversiunea.  
 Spun aceasta datorită faptului că inversiunea evenimenţială poate însemna o succesiune de 
evenimnete cu un desfăşurător invers faţă de o altă succesiune de evenimente. 
 În cazul Morţii ar însemna ca să se ajungă din nou la viaţă.Acest lucru ar determina existenţa 
într-un fel sau altul a reîncarnării, susţinută de atâtea religii orientale şi în prezent. 
 Ce putem spune este că nu ştim cum anume se scurg evenimentele declanşate de moartea, unei 
persoane, lucru sau fenomen. 
 Ştim cu precizie că există întradevăr un Eveniment de început, cel al Morţii propriu zise, al 
trecerii de la Viaţă spre Moarte, şi mai ştim că orice Eveniment determină o altă succesiune de 
Evenimente. 
 Este cu atât mai important cu cât această succesiune de evenimente se petrece nu numai către 
moarte ci şi către viaţă.Cum? Orice trecere de zidul morţii este un Eveniment comun atât al Vieţii 
din care se face trecerea cât şi al Morţii în care se intră. 
 Acest Eveniment comun determnă o succesiune nu numai în cadrul imperiului Morţii dar şi în 
cel al Vieţii, întrucât şi în cadrul Vieţii se cunoaşte spre exemplu că a trecut în nefiinţă cutare şi 
cutare,ceea ce schimbă cursul Vieţii celor apropiaţi, se schimbă starea sa civilă, se fac schimbări 
domestice, etc. 
 Toate acestea lasă urme evenimenţiale succesionale şi asupra Vieţii.Ce fel de urme lasă asupra 
Morţii nu ştim dar ştim că şi naşterea este un Eveniment care vine de dincolo de zid, poate că al 
Morţii şi lasă o succesiune evenimenţială în lumea Vieţii. 
 Această succesiune evenimenţială se află atât în Moarte cât şi înainte de Viaţă, întrucât orice 
Eveniment care se află atât la baza unui lanţ evenimenţial succesional, ca şi în cazul Naşterii, sau în 
vârful acestuia cum este cazul Morţii, este determinat de un alt lanţ evenimenţial succesional sau va 
determina un alt lanţ evenimenţial succesional, astfel lanţul succedării evenimentelor nu se poate 
opri niciodată întrucât primul Eveniment în sine provine de la nivelul Oglinzii Semantice a 
Infinitului (vezi Coaxialismul). 
 Acest lucru înseamnă că şi în Moarte există un fel de Viaţă dar întoarsă pe dos, odată de şi 
aceasta aparţine existenţei şi la fel ca şi Viaţa sau ca şi ceea ce a fost dincolo de Viaţă este o 
succesiune de evenimente, deci prin urmare este o devenire şi transformare continuă. 
 Acest deziderat ne poate duce la posibilitatea creerii a tot felul de scenarii posibile de 
desfăşurări evenimenţiale după Moarte. Această scenaristică nu îşi găseşte locul în filosofie deci 
trebuie înlăturată din faşă, fiind înlocuită cu aplicaţii care să se bazeze pe anumite principii solide cu 
privire la Existenţă în cazul de faţă, Adevăr şi Iluzie a Vieţii respectiv, la Coaxialism.  
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 Din punct de vedere al Iluziei Vieţii, Omul deţine visul că ar fi un sistem biologic, într-o 
continuă efervescenţă, compus din celule, muşchi, vase de sânge, creier, atât cât poate folosi, 
tendoane, etc.  
 Toate acestea sunt cunoscute în acest vis de către Om datorită conştiinţei de sine prin care 
acesta cunoaşte mediul înconjurător ajutat de simţurile care în acest vis provin tot de la partea 
aceasta biologică, pe motiv că ar fi determinate de către organele de simţ.  
 Este un vis pe cât de candid pe atât de parşiv. Dacă nu vedem, ochii sunt de vină, dacă nu 
auzim, urechile şi exemplele pot astfel continua, fără ca noi să ştim ce anume sunt ochii sau urechile 
noastre, decât o structură de atomi care fomează celule care la rândul lor pe baza unor structuralizări 
genetice cât se poate de precise de această dată vor forma organul respectiv de simţ odată cu 
evoluţia fătului.  
 Ceea ce ştim noi despre noi, este în acest vis echivalent cu o parte dintr-un nimic şi nimic mai 
mult.Cu siguranţă nu acesta este Omul. Dacă am avea structurat acest vis pe cu totul alte criterii, 
atunci am înţelege lumea pe cu totul alte criterii. 
  Dacă nu am visa deloc, nu am „înţelege” lumea deloc.  
Cu toate acestea să pornim de la nivelul visului generat de Iluzia Vieţii. Ce ştim despre moarte este 
că „organismul” celei care a fost o fiinţă se descompune, pentru a fi reintrodus în circuitul universal 
mineral. Odată cu Moartea, dispare şi visul Omului, care apare în această ipostază în calitate de 
fiinţă.Tot ceea ce visează sau simte în această lume, este fiinţă. Se ştie că şi plantele simt.  
 Odată terminat visul în cazul Omului sau simţirea în cazul fiinţelor mai 
„inferioare”,considerate astfel tot de către Om, survine Moartea, şi astfel „dispare” fiinţa.  
 Fiinţa prin definiţie nu este altceva decât tot ceea ce visează în această lume, începând cu 
Omul şi terminând cu cea mai neînsemnată plantă sau celulă. Chiar şi celula este o fiinţă, întrucât 
simte. De unde ştim noi că o celulă simte? Prin faptul că se dezvoltă şi se hrăneşte cu anumite 
„materii” pentru a vieţui. 
 Visul Iluziei Vieţii poate să fie la fel de bine structuralizat numai pe simţire, ca să fie vis, nu 
neapărat trebuie să îmbrace forme dintre cele mai bizare cum ar fi conştiinţa de sine, ca fiind un loc 
unde se centralizează mai multe simţiri. 
 În primul rând nici măcar nu ştim dacă şi atomii simt sau şi alte şi alte structuri de la aşa zisa 
scară „materială” care în realitate ne apare doar în visul nostru din această lume. 
 Odată ce şi Moartea aparţine existenţei şi este o succesiune evenimenţială, înseamnă că şi 
aceasta poate dezvolta un vis al Iluziei Vieţii care să se bazeze pe anumite principii de 
succesionalitate evenimenţială,vis pe care să-l putem defini ca fiind Visul Iluziei Morţii?  
 Orice vis poate denatura prin succesiune evenimenţială în Viaţă şi atunci să putem folosi, 
termenul de Viaţa de Apoi? 
 Pentru aceasta va trebui în primul rând să stabilim ce anume înseamnă visul şi cum anume 
poate fi reprezentat, care sunt frontierele sale, ajunsurile şi neajunsurile sale, caracteristicile 
sale de bază şi nu în ultimul rând stările şi nivelele prin care visele se pot raporta la structuri 
superioare sau inferioare lor, atât timp cât şi superioritatea sau inferioritatea este de fapt o 
constantă la fel de ambiguă raportată la Adevărul Absolut. 
 Spun toate acestea  deoarece pentru a înţelege Moartea, va trebui mai înainte de toate să 
înţelegem Viaţa, Iluzia Vieţii, care generează visul acestei lumi, şi abia pe urmă să pornim 
într-o incursiune a ceea ce a generat Iluzia Vieţii din punct de vedere al naşterii unui nou Om, 
dar şi ce poate genera acest vis în urma decesului unui Om de exemplu. 
 Visul este o succesiune evenimenţială ,  conştientă, indiferent că aceasta este reprezentată 
prin simţuri, sau orice alte oglindiri imagistice sau neimagistice dar întotdeauna oglindite sau 
suboglindite, evenimenţiale. 
Pe baza acestei definiţii visul poate fi atât o succesiune de evenimente,deci aparţine dimensiunii 
temporare la prima vedere, dar şi ale altor dimensiuni.În acest caz vorbim pentru prima dată despre 
multidimensionarea  Evenimentului care este Evenimentul Multidimesional. 
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Evenimentul Multidimensional poate fi un produs bazat pe succesiune, la fel ca şi cel temporar sau 
spaţial doar că se află în afara sferelor acestor două dimensiuni sau poate fi şi în cadrul sferelor 
acestor două dimensiuni cu diferenţa că alături de acestea mai sunt şi alte dimensiuni. 
Evenimentul Primordial din cadrul Oglinzii Semantice sau celelalte Evenimente care i  s-au 
succedat, nu erau supuse sub nici un fel spaţio-temporalităţii chiar dacă erau succesionale, prin 
faptul că se succedau unul altuia, dar nu în timp şi spaţiu. 
Mai mult decât atât, Evenimentele celor care s-au succedat Evenimentului Primordial, chiar dacă 
deveneau opuse unul altuia, dar nu  în sensul de opus reflectat de către un vis care are Coeficientul 
Logic 2, deci nu poate opera decât cu bine sau rău, frumos-urât, etc. Acest handicap datorat visului 
lumii noastre, ne demonstrează că nu poate gândi sau reflecta la un alt Eveniment care se petrece 
sub auspiciile unui Coeficient Logic mai mare decât cel al visului nostru, Eveniment pe care l-am 
denumit, Eveniment Coeficienţial. 
  Dar nu poate nici opera cu un Eveniment  care este opus ideii de producere al unui Eveniment  
decât ca fiind un Eveniment care nu a avut loc şi deci aparţine Nonexistenţei, pe aceste tip de 
Eveniment l-am denumit Eveniment Personalizant, întrucât Nonexistenţa este o Noţiune a unei 
Personalizări a Persoanei opusă Existenţei noastre.  
 Dacă am încerca să realizăm un şir evenimenţial succesional al Opusului Evenimentului, care 
se află în opusul Existenţei, deci în cadrul Nonexistenţei, iarăşi nu am putea,cu visul actual al 
vieţii.Acestor tipologii de Evenimente li se pot adăuga titulatura lor structuralizată mai în amănunt.  
 Dacă va fi un Eveniment Multidimensional, care să aparţină unei alte dimensiuni dar în care să 
nu existe nici spaţiu şi nici timp, vom putea adăuga acestei denumir, Eveniment Multidimensional 
Aspaţial şi Atemporal  sau pentru a specifica mai în amănunt numărul Coeficientului Logic, îl vom 
putea defini ca fiind un Eveniment Coeficienţial 3 sau 22, etc. 
 La fel şi în cadrul Evenimentului Personalizant,îi vom putea adăuga titulatura Personalizării la 
final, spre exempul: Eveniment Personalizant Nonexistenţial. 
 Prin urmare vedem cât de mare devine în cele din urmă desfăşurarea evenimenţială.Orice opus 
al unui Eveniment chiar dacă prin opus înţelegem neproducerea unui anumit Eveniment, acesta 
devine un Eveniment Personalizant Nonexistenţial, şi va avea la rândul său o succesiune 
evenimenţială în Nonexistenţă.  
Dar atenţie! Tot o succesiune evenimenţială s-ar putea să posede chiar în Existenţă, dar la un alt 
Coeficient Logic, ceea ce-l poate face invizibil lumii noastre şi trecut din necunoaştinţă de cauză, 
Nonexistenţei. 
 Tot în definiţia visului în loc de conştient sau subconştient am folosit terminologia de oglindit 
sau suboglindit,dat fiind faptul că şi ideea de conştienţă sau subconştienţă se datorează acestui vis al 
vieţii datorat Iluziei Vieţii, şi prin urmare nu putem vorbi nici pe departe de o adevărată 
fenomenologie conştientă la nivel  al limbajului, întrucât, în acest vis noi nu cunoaştem decât o mică 
frântură, neînsemnată dintr-un singur cuvânt al Limbajului Pur Universal, iar acel cuvânt este 
Existenţa. Pentru a vorbi de o Conştiinţă ar trebui cel puţin să cunoaştem câteva din cuvintele 
Limbajului Pur Universal pentru a putea vehicula prin intermediul acestora anumite idei sau viziuni 
cu privire la fenomenologia Conştiinţei adevărate. 
 Ceea ce visăm acum este o reflectare cât se poate de atrofiată a ideii despre ce ar putea 
însemna conştientul sau subconştientul unui anumit limbaj, date care ne sunt oglindite în acest vis. 
 O altă latură a visului este comunicarea care se realizează între aşa zis subiecţii care participă 
prin naştere acestu vis comun al lumii, comunicare care se datorează unui limbaj proriu mult diferit 
de Limbajul Pur Universal. 
 Faptul că se foloseşte un anumit limbaj pentru comunicare, dar mai ales faptul că există 
posibilitatea de comunicare se datorează Coeficientului Logic 2 care este cel responsabil de faptul 
prin care fiecare subiect care visează pe coordonatele sale va avea ca structuralizare da bază, 
Unitatea în Diversitate, deci individul şi societatea. 
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 Bineînţeles că această reprezentare va fi mult diferită în cadrul visului dintr-un Coeficient 
Logic 3 unde Unicitatea în Diversitate va mai avea şi un al treilea termen sau poate că nici unul 
dintre cei trei termeni nu vor fi Unicitate şi Diversitate? Deocamdată va trebui să ştim următoarele. 
 În primul rând dacă Moartea este o trecere pe un alt palier al corsetului ţinut de Coeficienţii 
Logici, respectiv trecerea pe palierul Coeficientului Logic 3, în al doilea rând pentru a putea defini 
mai în profunzime aspectele mai apropiate de realitatea visului nostru care s-ar desfăşura în spatele 
zidului care desparte Viaţa de Moarte, va trebui să ştim cum anume este prezentă Unitatea în 
Diversitate şi care ar fi un al treilea termen cadru într-o astfel de dezvoltare coaxiologică. 
 Vreau să subliniez că această dezvoltare este una pur aplicativă pentru a încerca să ne 
apropiem mai mult de unul dintre Adevărurile cu privire la acest subiect. Spun unul dintre 
acestea,deoarece, alături de Adevărul Absolut, care este imposibil de atins, sunt Adevărurile 
Anoţionale şi Noţionale, Semantice,etc. 
 Din punct de vedere al visului propriei noastre vieţi, şi lumea pe care o vedem şi în care visăm 
că ne ducem viaţa este un adevăr,chiar dacă el aparţine Iluziei Vieţii şi în loc să ducem noi propria 
noastră viaţă, ne duce ea pe noi. Oare cum s-ar realiza comunicarea într-un alt Coeficient Logic, dar 
mai întâi de toate ce este Comunicarea? 
 Din punct de vedere coaxiologic aş defini-o ca fiind capacitatea de relaţionare între două sau 
mai multe domenii diferite. De ce „domenii diferite” şi nu unul sau mai mulţi subiecţi? Comunicarea 
se realizează între subiecţi în primul rând. Am folosit titulatura de domenii întrucât comunicarea nu 
este doar între mai mulţi subiecţi, adică în exterior, ea se poate produce şi în interior, în cadrul 
domeniului aceluiaşi subiect, prin comunicarea de sine.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VIII 
DOMENIU ŞI EVENIMENT 

 
 
 
 
 
 
 
  Interiorul şi exteriorul, sunt două noţiuni care aparţin Coeficientului Logic 2. 
 Comunicarea din interiorul subiectului este o comunicare care are loc în cadrul unui domeniu 
fără ca să-l depăşească pe acesta, faţă de comunicarea de exterior care depăşeşte domeniul.Visul 
Iluziei Vieţii noastre se bazează pe domenii în comunicare, iar prin acestea îşi delimitează 
structurile. 
 Fiecare domeniu la rândul său poate să fie unul din indivizii care pot participa la o comunicare 
de exterior, precum feicare domeniu poate avea proria sa comunicare de interior dar atenţie!, orice 
domeniu la rândul lui poate ave şi o comunicare de exterior în propriul său interior, cum ar fi 
comunicarea dintre celule în cadrul organismului unei fiinţe, celule care fiecare în parte sunt tot un 
domeniu la rândul lor.  
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 Mai înainte de toate va trebui să aflăm de ce noi suntm oameni şi nu plante sau animale? De 
ce avem două picioare şi două mâini şi nu patru sau şapte?  
 Privitor la acest răspuns va trebui să ştim ce anume caracterizează un domeniu în privinţa 
comunicării sale atât interioare cât mai ales exterioare? 
 Prima şi cea mai importantă caracteristică a unui domeniu este limbajul său propriu, fiindcă în 
orice comunicare cel mai important este limbajul transmis de un domeniu pentru ca acesta să poată 
fi recepţionat de către alte şi alte domenii. Prin ce se deosebeşte un Om de o celulă sau de o floare?  
  Prin limbajul său. Omul va avea un limbaj al său diferit în mediu faţă de o floare. 
  Când folosesc terminologia de limbaj, rog a nu se face absolut deloc greşeala, ca citittorul să 
se refere la limbajul format din cuvinte al Omului. 
 Nu, aici este vorba despre limbajul său genetic, tranformat de către visul acestei lumi în cod 
genetic.  
 Este cunoscut majorităţii oamenilor cum fiecare genă care apare în calitate de un mic punct în 
sutele, zecile de mii de alte puncte, de fapt nişte repere aşezate în ordine pe un sul de hârtie. Acest 
cod genetic, diferă de la palntă la Om, de la animal la floare, etc.  
 Fiecare domeniu din acest vis al nostru are un număr exact de gene, deci un cod genetic cât se 
poate de bine definit şi structurat.  
 Ei bine,acest limbaj genetic este unul din limbajele care determină în acest vis apartenenţa 
domeniilor. Cred că s-a subînţeles până acum ce este un domeniu, şi anume orice fiinţă sau sistem 
care aparţine lumii vii. 
 Tot ceea ce aparţine lumii vii are prin urmare un anumit limbaj în cadrul visului acestei lumi 
bipolare al Coeficientului Logic 2, căruia i se datorează şi paritatea în lumea anumitor 
organisme.Omul are două picioare, animalele, patru, etc. Paritatea este o trăsătură de bază a acestei 
lumi datorate cum am spus adineaori acestui Coeficient Logic 2. 
Într-o lume cu un Coeficient Logic 3, paritatea ar dispare fiind, probabil, înlocuită cu tot ceea ce s-ar 
pute împărţi la trei, ş.a.m.d. Limbajul genetic nu este nimic altceva decât informaţiile care ne parvin 
din lumea de dincolo de naşterea unui anumit viitor domeniu în această lume. La fel se poate 
întâmpla şi în lumea de dincolo de Viaţă? 
  Ce fel de Limbaj este Limbajul genetic şi ce anume reprezintă acesta? 
 De câte ori văd desfăşurarea de role lungi unde fiecare punct reprezintă o informaţie genetică, 
îmi aduce aminte de sulul folosit de orgile medievale, unde fiecare punct reprezintă o anumită notă 
muzicală. Prin răsucirea acestui sul, pot fi ascultate unele dintre cele mai impunătoare compoziţii 
muzicale.  
 Fiecare astfel de cod genetic este descifrat în lumea nostră ca fiind un domeniu. Ce anume le-a 
dat genelor modul lor de aranjare sub frorme dintre cele mai complexe, astfel încât unele forme, să 
fie „citite” de către lumea nostră ca fiind oameni, sau animale, plante, etc? 
 Ceva anume a determinat tiparul genetic, ca acesta să prindă viaţă în lumea noastră. Nu odată 
am amintit în lucrările mele despre ceea ce poate fi denumit ca Urmă şi Formă.  
 Spun aceasta pentru că şi tiparul genetic citit de această lume nu este nimic altceva decât o 
urmă a unei alte lumi care s-a impregnat în aceasta? 
 Să fie o Karma aparţinând unor domenii din alte lumi, supuse unui Coeficient Logic diferit de 
cel al lumii noastre? 
  Oare şi în acea lume era tot un fel de Viaţă? 
 În primul rând prin Viaţă înţelegem simţire sau chiar cunaoşetere şi conştientizare a acestei 
simţiri. Dacă este astfel atunci înseamnă că ceea ce denumim noi ca fiind materie anorganică nu 
trăieşte? 
 Nu întâmplător am dat definiţia de domeniu la tot ceea ce poate poseda o comunicare într-un 
fel sau altul, fiindcă Viaţa se caracterizezaă cel puţin în lumea noastră prin comunicare şi prin 
construirea unui limbaj, indiferent de tip, limbaj al cuvintelor, al simţurilor, culorilor, etc.  
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 Orice limbaj nu este nimic altceva decât un produs al unei oglindiri, al unui „ceva” oglindit în 
altceva. Această oglindire naşte cunoaşterea acelui „ceva” ajungând în anumite forme mai evoluate 
până şi la conştiinţa de sine care şi ea este o oglindire a unui „ceva „ în altceva”.  
 De aceea orice domeniu din indiferent orice lume poate transcede în alte şi alte lumi, întrucât 
NU spaţio-temporalitatea contează, aceasta nefiind altceva decât un domeniu al unei alte lumi care 
susţine domeniile lumii noastre.   De 
aceea revenind la întrebarea de adineaori, privind lumea considerată de către noi, anorganică, şi 
anume lumea fără Viaţă.  
 Nu poate fi o greşeală mai mare decât a considera fără Viaţă lumea anorganică, întrucât, tot 
ceea ce noi cunoaştem se datorează Coeficientului Logic 2,în funcţie de care dezvoltăm un anumit 
limbaj. 
 Acest limbaj nu poate determina Viaţa anumitor domenii care ne înglobează pe noi cu întreaga 
noastră lume la rândul ei, domenii care sunt reperate de către noi ca fiind anorganice sau fără Viaţă, 
întrucât acestea nu pot fi reflectate ca având Viaţă de către Coeficientul Logic 2 al nostru, în care 
ne-am creat un limbaj specific acestuia şi o lume la fel de specifică, lumea umană, cu toate 
caractersiticile ei fenomenologice.  
 Privită din perspectiva unui Coeficient Logic 3 sau poate mult mai superior o astfel de lume 
anorganică, deci neînsufleţită de la noi poate apare drept o lume cât se poate de însufleţită. Să ne 
amintim exemplul de adineaori cu sulul codului genetic sau cu cel al orgii.  
 Primul va naşte o nouă suflare în această lume iar al doile văzut din perspectiva rotirii sale va 
determina sunetele angelice dintr-o compoziţie genială. Deci nu contează aparenţele din nici un 
punct de vedere, întrucât tot ceea ce ne înconjoară nu face parte decât din recuzita atât de bine pusă 
la punct din cadrul acestui vis al vieţii pe care-l trăim de la naştere şi până la moarte, recuzită care 
depinde de ce fel de sul se învârte în orga ancestrală cu nume de lume, şi care va cânta în funcţie de 
punctele aflate pe acest sul care ne parvin ca fiind o altă existenţă dintr-o lume aflată înaintea acestei 
lumi. 
 Tot ce a lăsat existenţa noastră în acea lume, a fost o anumită configuraţie de ordin genetic 
care apare în cadrul acestei lumi, configuraţie care va „curge” la rândul ei către o altă lume la fel ca 
şi cea care vine dintr-o altă lume? 
 Abia acum se vede cât de importantă este comunicarea dintre domenii sau mai ales limbajele 
folosite de câtre acestea, întrucât fiecare limbaj nu este altceva decât o oglindire a unei 
succesiuni evenimenţiale. 
 Această oglindire ne apare nouă ca fiind cunoaştere şi conştiinţă de sine,altor fiinţe,cum ar fi 
plantele sau animalele, ca având alte şi alte desfăşurări.  
 Astfel orice succesiune evenimenţială care se oglindeşte în Fiinţă, Factorul Vieţii sau oricare 
alt element cu capacitate de Oglindă poartă denumirea de limbaj.  
 Despre ceea ce este Fiinţa, Factorul Vieţii sau alte   reprezentări asemenea lor nu cred că mai 
are rost să repet decât sumar întrucât întreaga problematică aferentă acestora a fost pe larg dezbătută 
în Coaxialismul.  
 Acolo am scris că orice Amprentă care îşi va trimite Conştientizarea spre Factorul Vieţii care 
are rol de Oglindă, în sensul de a transforma Conştientizarea în Cunoaştere.  
 În fine, orice Amprentă care-şi va trimite Conştientizarea spre această Oglindă va primi 
înapoi, odată reflectată Conştientizarea în Oglinda respectivă, Cunoaşterea Conştientizării 
respective,doar că ceea ce reflectă înapoi sub formă de Cunoaştere Oglinda respectivă este captat de 
toate celelalte Amprente din Universul respectiv cu care Oglinda este în contact. 
Diferenţa este că tot ceea ce este transmis Amprentei din exemplul respăectiv sub formă de 
Cunoaştere, toate celelalte Amprente vor primi informaţia receptată de Amprenta noastră ca şi 
Cunoaştere, celelalte o vor recepţiona tot sub formă de Conştientizare, dar ca fiind o nouă 
Conştientizare reflectată de Oglinda care în cazul de faţă ţine loc de Factor al Vieţii. 
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 În această ordine de idei,celelalte Amprente îşi vor retrimite Conştientizarea primită de la 
Factorul Vieţii, care a avut pentru o singură Amprentă şi încărcătura de Cunoaştere, fiind unica care 
şi-a trimis la început acest tip de Conştientizare, şi astfel se produce un alt tip universal de 
comunicare, dezvoltându-se un anumit limbaj, în funcţie de elementul Amprentă, care poate să fie 
chiar şi un domeniu al lumii noastre.  
 Terminologia de Amprentă este o terminologie uzitată mai ales în cadrele mult mai largi, unde 
desfăşurarea evenimenţială pot întruni atât lumi ale Coeficienţilor Logici cât şi alte Nivele de 
Conştientizare cum ar fi Antilogicul sau toate cele care ar putea urma desfăşurărilor nesfârşite ale 
Limbajului Pur Universal. 
Prin urmare această problematică am dezbătut-o în toate celelalte publicaţii ale mele, fiind consider 
eu, cu prisosinţă să le mai amintesc din nou aici. 
 În schimb succesiunea evenimenţială a limbajului pentru a întregi comunicarea porneşte de la 
ciclurile, Conştientizare-Cunoaştere prin intermediul Oglinzii la un capăt şi al Amprentei sau 
Domeniului dacă este vorba despre lumea noastră sau vecină cu ea, al elementului care primeşte 
Cunoaşterea şi transmite Conştientizarea de la celălalt capăt. 
  Fiecare transformare, Cunoaştere-Conştientizare şi Conştientizare-Cunoaştere, aduce cu sine 
şi o nouă încărcătură evenimenţială care va spori succesiunea Evenimentelor care se vor insera 
dealungul acestui proces. 
 De fapt, originea Evenimentului constă tot în reflectarea datorită unei Oglinzi, şi anume 
Oglinda Infinitului sau Oglinda Semantică a Infinitului. Toate celelalte Oglinzi nu fac altceva decât 
să reflecte în funcţie de prima Oglindă Semantică alte şi alte Oglinzi,care să determine alte şi alte 
Evenimente la rândul lor.  
 Cu toate acestea determinarea Oglindă-Eveniment, se produce astfel. Întâi Oglinda determină 
Evenimentul ca mai apoi Evenimentul să determine Elementul care va primi rolul de Oglindă. 
Astfel şi Domeniile sau chiar Amprentele pot avea rol de Oglindă? 
 Bineînţeles, atâta timp cât ajung să primească Cunoaşterea. Odată primind Cunoaşterea 
elementul respectiv poate Oglindi această Cunoaştere altor şi altor elemente sub formă de 
Conştientizare, dar doar un singur Element, poate să transforme Conştientizarea primită de la 
Elementul care primeşte, Cunoaşterea, şi anume Factorul Vieţii în cazul lumilor cu Fiinţă. De ce? 
Datorită faptului că Factorul Vieţii este un element care s-a format cu mult înaintea Amprentelor şi 
Domeniilor, care a stat la originea lor alături de Fiinţă şi astfel din punct de vedere Ierarhic este 
suprapus unei alte scale.  
Chiar dacă folosesc terminologia de Ierarhie, despre care am scris în lucrările mele atâta, nu există 
Ierarhic superior asau inferior, precum nu poate fi privită Ierarhia exact ca şi cum o privim noi în 
cadrul Iluziei Vieţii noastre, întrucât, aceasta este cu totul altceva, ea se referă mai înainte de toate la 
scala întâietăţii în creaţie, care nu determină neapărat şi o subordonare în înţelesul pur omenesc a 
ceea ce poate fi subordonare, întrucât Infinitul Oglinzii Semantice se află în tot şi în toate, iar atât 
totul cât şi toatele nu sunt nimic faţă de Oglinda Semantică Infinită, Nimic care le nominalizează pe 
toate ca fiind egale.  
Odată ce am văzut cum se realizează Comunicarea, prin succesiunea evenimenţială, Conştientizare-
Cunoaştere-Conştientizare, şi iarăşi aşa la nesfârşit, Amprentă sau Domeniu şi Oglindă, putem să 
realizăm cum anume se produce procesul de Cunoaştere şi în cadrul lumii noastre. 
 Conştientizarea nu este Cunoaştere,atât timp cât nu este oglindită. 
 Este o greşeală să atribui Conştientizării calitatea de a fi ceva cunoscut dar la nivel 
subconştient.  
 Definiţia de Conştientizare în Coaxialism nu este o stare a conştiinţei umane, sau o parte din 
aceasta. Conştientizarea este atributul care va îmbrăca haina Cunoaşterii abia după ce va fi fost 
oglindit într-o Oglindă.  
  Să nu încurcăm acest termen cu conştiinţa care este cu totul altceva.  
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 Am reamintit aceşti termeni întrucât în această lucrare unde trebuie să dezvoltăm o reflecţie 
asupra Morţii, ei sunt neapărat necesari, chiar dacă ne aflăm la un nivel mult apropiat nouă ca fiinţe 
umane, nivelul lumii noastre.  
 Omul are tendinţa de a folosi terminologia de conştiinţă şi mai ales de conştiinţă de sine. 
Generalizând termenul ar fi cognitivul, volitivul şi afectivul Omului caractersitic societăţii într-o 
perioadă determinantă a dezvoltării sale. Aceasta ar fi conştiinţa socială, iar cea individuală ar fi 
caractersitică doar individului pe o anumită treaptă a dezvoltării sale.  
Din cadrul acestui reper putem să extragem, afecţiunea, cunoaşterea şi afectivitatea ca aparţinând 
conştiinţei. Pe când în cadrul Conştientizării nici unul dintre aceste trei repere nu poate fi identificat.  
Atunci care este frontiera dintre conştiinţa umană şi Conştientizarea sa şi unde anume 
Conştientizarea poate să intre în cadrul conştiinţei sub formă de Cunoaştere şi cum? 
 Întrebarea aceasta este una dintre cele mai importante cu privire la filosofia despre ceea ce este 
fiinţa umană ca domeniu dar mai ales ca sine.  
  A Conştientiza nu înseamnă a Cunoaşte! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
 

LUMEA NOASTRĂ ESTE LUMEA MORŢII 
 
 
 
 Omul ajunge să ştie abia atunci când sinele sau sufletul său realizează că Conştientizează şi 
nu înainte de acest pas. 
 Astfel nici noi nu ştim că am Conştientizat ceva anume până nu ştim că am Conştientizat. Sunt 
foarte multe informaţii pe care fiinţa umană le Conştientizează dar nu va şti niciodată că le-a 
Conştientizat fiindcă aceste informaţii nu sunt transmise sinelui Omului pentru a fi Cunoscute. 
 Acestea sunt de regulă informaţii din mediul astral al Amprentelor sau al Domeniilor,lumilor 
vecine,care comunică necontenit, contribuind la limbajele adiacente Limbajului Pur 
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Universal.Trebuie subliniat faptul că  fiecare cuvânt din cadrul Limbajului Pur Universal, are 
dezvoltat în jurul său o infinitate de alte limbaje adiacente universale, prin care se realizează 
Comunicarea în procesele dintre Conştientizare şi Cunoaştere. 
 Alături de Conştientizare şi Cunoaştere mai sunt o infinitate de opusuri pentru fiecare, pe care 
noi nici măcar nu ni le putem imagina.Un astfel de opus prim al Cunoaşterii ar fi Necunoaşterea dar 
privită drept Cunoaştere fiindcă şi ea aparţine Existenţei.Alături de acestea ar mai fi un al treilea,al 
cincilea, până la al infinitulea opus. 
 Astfel acest lucru este cât se poate de valabil şi pentru Conştientizare.Acum se poate realiza 
cât de vast este acest mai mult decât o infinitate de Universe şi mai mult decât Cunoaşterea, 
Conştientizarea şi Necunoaşterea de încă o infinitate de ori. Revenind la fiinţa umană. Unde anume 
se face trecerea către Cunoaştere a conştientizării. În sinea noastră, vor spune cu toţii. Aşa şi este. 
Chiar şi atunci când privim pe un ecran o imagine. 
 Acea imagine sau informaţie devine cunoscută în noi înşine mai înainte de toate. Dacă nu e 
cunoscută în noi, nu va putea fi cunoscută niciodată.Atunci înseamnă că în noi se află o Oglindă a 
Factorului Vieţii, sau Factorul Vieţii prin fiinţa noastră are tangenţă cu noi, dându-ne senzaţia de: 
”prin noi”. Fiecare Om este conştient de existenţa Fiinţei pe care o atribuie fiecărui domeniu al 
lumii vii. 
 Fiecare Animal, Om, Plantă se consideră că ar avea propria sa Fiinţă.Este adevărat că Fiinţa se 
află în noi din punct de vedere al Cunoaşterii noastre trecută prin sita Iluziei Vieţii.Viaţa există prin 
excelenţă prin fiinţare. Fiind atribuită în mod eronat Fiinţei, prin sintagma că tot ce vieţuieşte are o 
Fiinţă. Fiinţa în coaxiologie, are atributul ei suprem de fiinţare. 
 Chiar şi o stâncă poate fiinţa la fel de bine ca şi un iepure sau planeta Terra.Totul depinde cu 
ajutorul cărui Coeficient Logic priveşti lumea, după cum am mai afirmat undeva într-un pasaj de 
adineaori. 
 În acest caz Fiinţa nu numai vieţuieşte dar poate la fel de bine fi şi Fiinţă fără de viaţă. În acest 
caz mai putem vorbi altfel decât la modul peiorativ de sintagma: „fiinţa umană?” 
 Chiar şi eu am folosit-o destul de des în operele mele, întrucât este atât de uzitată încât 
folosirea ei ajută mult înţelegerea anumitor procese fenomenologice care se petrec în coaxiologie. 
Cu toate acestea rog a se cunoaşte că folosirea ei este permisă doar pentru a reflecta Omul, dar nu 
pentru a aprofunda noţiunea de Fiinţă în sine. 
 Acest lucru s-a încetăţenit întrucât fiecare atunci când vrem să raţionalizăm ceva, să 
cunoaştem un anumit lucru sau fenomen, atunci când simţim un anumit sentiment o facem 
direcţionându-ne către propriul nostru sine, unde vom găsi cu adevărat Fiinţa doar cu deosebirea că 
această Fiinţă nu este numai a nostră şi nici măcar nu putem avea fiecare o Fiinţă, ci Ea este şi va 
aparţine tuturor lumilor şi Universurilor Cunoaşterii, deci ai unei infinităţi de Coeficienţi Logici, 
Nivele de Conştientizare, etc.  
 Este vorba de Fiinţa noastră a tuturor,a pleiadei infinite de lumi şi Universuri, faţă de care noi 
nu suntem nimic altceva decât o Amprentă care a primit fiinţarea de la Ea, şi acum vrea să-şi 
reflecte Conştientizarea către Factorul Vieţii, prin sine, deci implicit şi prin Fiinţă, odată ce fiinţăm, 
spre a Cunoaşte. De aceea nimic nu poate fi mai imens, dar şi mai puternic, nimic nu ne poate 
apropia de alte lumi, oricât de mult am căuta în toate cărţile şi scrierile savanţilor, decât sinele 
nostru, care ne uneşte cu toate acestea prin Fiinţă! 
 Mai trebui să amintesc despre cele două tipuri de Cunoaşteri, şi anume Cunoaşterea Închisă şi 
Cunoaşterea Deschisă. 
 Cunoaşterea Închisă este formată din elementele care au ca origine pe Factorul Nostru Creator 
iar Cunoaşterea Deschisă provine de la Matricea Noastră care a determinat prima sa Stare de Fapt, 
Instinctul, şi odată cu acesta Avdevărul Absolut. 
 Instinctul fiind primul reprezentant al Ierarhiei, iar Adevărul Absolut, al Scopului, determinat 
de Ierarhie, întrucât originea matriceală este reprezentată tot de Scop, care precede Ierarhia. 
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 Orice Conştientizare trebuie să întrunească trei elemente şi anume, Scopul, Adevărul Absolut, 
sau unul dintre Adevărurile Anoţional sau Noţional şi Ierarhia. 
 Scopul Matricei provine de la Matricea Scop care precede Instinctul, primul element al 
Ierarhiei după cum spuneam în Coaxialimul. 
 Orice element care aparţine unei forme sau alta de Cunoaşteri, cum ar fi Cunoaşterea Deschisă 
provenită de la nivelul Instcinctului şi Cunoaşterea Închisă de la cel al Factorului Creator, sunt 
elemente energetice, întrucât orice act de Cunoaştere este format în urma Conştientizării care se 
reflectă în Oglinda, care este un alt element ce îndeplineşte acest rol. 
 Astfel elementele Cunoaşterii Închise au ca origine Factorul Nostru Creator care a 
Conştientizat la început primul element care a fost Persoana, a cărei Conştientizări s-a Oglindit în 
Gândul Pur al Factorului Creator, constitzuit din Adevărul său Absolut şi Cunoaşterea sa Absolută. 
   
 Factorul Creator împreună cu Gândul său Pur a fost determinat de către Factorul Originar, 
care deţine Gândul Originar, format din Adevărul Absolut Originar şi Cunoaşterea Absolută 
Originară, iar Adevărul Absolut Originar este determinat de primul element al Ierarhiei care este 
Instinctul, şi care prin prima sa Conştientizare când a spus „EU” a determinat Cunoaşterea Absolută 
Originară, dependentă de acest Adevăr Absolut Origina, şi odată cu aceasta s-a determinat Factorul 
Originar, sau Dumnezeul Primordial.  
 Odată Conştientizat acel „EU”,s-a oglindit în Adevărul Absolut Originar care avea rol de 
oglindă în acest context. 
 Prin urmare Adevărul Absolut Originar şi Cunoaşterea Absolută Originară au determinat 
Gândul Originar al Factorului Creator Originar. 
 Toate acestea se întâmplă doar la nivelul matricei noastre întrucât întreaga infinitate formată 
din celelalte Matrici, au dezvoltări diferite. 
 Am fost obligat să fac această mică trecere în revistă a dezvoltării coaxiologice din 
Coaxialsmul pentru a se cunoaşte terminologiile şi elementele cu care vom opera de acum înainte. 
 Revenind la Moarte, aceasta este privită astfel fiindcă este o trecere dintr-o lume cunoscută 
într-una unde cunoaşterea fiinţei umane nu este permisă. Fapt care după cum am mai spus a dat 
naştere la tot felul de fabulaţii, unele mai fantastice decât altele născând mitologia. 
 Mitologia fiind faţa fiinţei umane proiectată în necunoscutul de care îi este teamă dar pe care îl 
doreşte cu ardoare în acelaşi timp. 
 Odată ce Moartea este un rezultat al unui Eveniment pe care şi noi îl putem deduce în timpul 
Vieţii, iar acest Eveniment ca oricare altul naşte o succesiune evenimenţială atât în lumea Vieţii cât 
şi în aceea a Morţii, iar cum orice Eveniment este şi un element în sine, întrucât Evenimentul devine 
Cunoscut abia după ce a fost Conştientizat de câtre un alt element, iar această Conştientizare a fost 
trimisă spre Oglindire altui element, sau unui element terţ,care a retrimis Oglindirea Cunoscută 
elementului ce şi-a trimis Conştientizarea, înseamnă că şi Moartea ca şi Viaţa este un element 
energetic, un element care poate la rândul său poseda un Limbaj pentru a realiza o Comunicare, în 
cadrul imperiului său. 
  Prin Limbaj înţelegem o oglindire a unei succesiuni evenimenţiale. Acest lucru ne indică că 
însuşi Limbajul în sine nu este altceva decât o înşiruire de elemente care au devenit Cunoscute, 
întrucât Limbajul prinde contur abia după ce elementele care îl compun devin Cunoscute. Înainte 
de acest deziderat, când elementele ce vor compune limbajul sunt în stare de Conştientizare, 
termenul pe care l-am denumit acestei stări este de : Antelimbaj. 
  Astfel Antelimbajul precede Limbajul, precum Conştientizarea, Cunoaşterea. 
 Viaţa este un Antelimbaj al Morţii şi de aceea să nu poată fi înţeleasă Moartea în timpul 
Vieţii, precum lumea de dinainte de naştere să fie un Antelimbaj al Vieţii şi de aceea 
Comunicarea dintre aceste lumi să devină oarecum, imposibilă? 
 Spun oarecum, întrucât în acest moment îmi trec prin minte tot felul de practici spiritiste care 
spun că pot contacta spiritele celor decedaţi. 
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 Filosofia nu se ocupă cu aceste aspecte decât dacă aplicaţiile sale o cer, şi atunci în cadrul 
contextual specific. Să nu poată exista Comunicarea dintre Antelimbaj şi Limbaj? 
 Acest fapt ne duce la gândul că orice Conştientizare nu poate fi Cunoascută decât după ce a 
fost Oglindită într-un element care posedă acest rol, iar atunci vor fi Cunoscute sub o altă înfăţişare 
elementele care aveau o cu totul altă înfăţişare în faza lor de Conştientizare? 
 Anteviaţa (lumea de dinainte de naştere) să fie Conştientizarea Vieţii iar Viaţa Conştientizarea 
Morţii, iar Moartea Conştientizarea, altor şi altor elemente-domenii din acest ordin? 
 Din câte s-a putut costata până în prezent astfel stau lucrurile. Revenind la Comunicare, 
aceasta este imposibil de realizat prin intermediul fazelor Conştientizare-Cunoaştere, deoarece 
limbajul nu poate transcede dintr-o fază în alta, acesta primind noi şi noi conotaţii în momentul sau 
evenimentul oglindirii în elementul care poate purta rolul de Oglindă. 
 Oglinda este aceea care întrerupe transcedentalitatea Limbajului dintre aceste două faze.De ce 
anume? 
 Oglinda nu ar trebui să facă altceva decât să facă inteligibil un asemenea Limbaj şi nu să îl 
întrerupă.  
 Aceasta înseamnă că tot ceea ce Conştientizează Omul, este total diferit faţă de ceea ce 
Cunoaşte.  
 Practic fiecare fiinţă umană trăieşte în două lumi paralele, una fiind Luma Cunoaşterii şi 
cealaltă a Conştientizării.  
 Omul nu este altceva decât un domeniu ce defineşte o  incluziune a acestor două lumi care se 
suprapun delimitând astfel Conştiinţa Omului, ca fiind Cunoaşterea , ce aparţine Lumii 
Cunoaşterii, iar Voinţa şi Afectivitatea care aparţin Lumii Conştientizării.Omul nu va Cunoaşte 
niciodată Cunoaşterea decât Iluzia Vieţii,precum nici Conştientizarea,întrucât odată reflectată în 
Oglindă,limbajul Conştientizării se întrerupe,fiind reflectat eronat prin Cunoaştere. 
 De aceea Omul nu va înţelege niciodată  propria sa iubire, afectivitate, sentimentalism, dar 
nici voinţa sau aspiraţiile sale, dorinţa de a înfrunta noi şi noi repere. 
 Toate acestea nu le va înţelege niciodată, doar va avea Iluzia Cunoaşterii lor, întrucât acestea îi 
devin Omului Cunoscute, abia după ce au fost Oglindite prin Fiinţă în Factorul Vieţii,prin 
intermediul Elementului-Domeniu ce are particularitatea de Oglindă pentru Om şi care poate fi 
propria sa lume.Astfel Elementele Conştientizării sunt total denaturate cu ceea ce ar fi fost dacă ar fi 
fost înţelese în starea lor pură a Conştientizării. 
 Cine anume trimite această Conştientizare prin Lumea Noastră sau planeta Terra, către  
Fiinţă şi Factorul Vieţii dacă nu miliardele de elemente umane de pe Terra? Astfel Lumea Noastră 
este Ierarhic unul dintre mulţii intermediari dintre noi,Oamenii,Fiinţă şi Factorul Vieţii,fiind unul 
din Elementele-Domeniu,la fel ca şi noi Oamenii. 
 Prin urmare atât lumea în care trăim care este după cum am mai spus adineaori un Element-
Domeniu,cât şi toate celelalte Elemente-Domeniu, aflate între noi, Lumea Noastră ,     Fiinţă şi 
Factorul Vieţii, au fiecare Fiinţa şi Viaţa lor, fiindcă se reflectă prin alte şi alte Elemente-Domeniu 
intermediar Ierarhic,în Fiinţă şi Factorul Vieţii precum se reflectă şi Omul la rândul său,prin 
Lumea Noastră care şi ea la rândul său se reflectă prin celelalte Elemente-Domeniu intermediare. 
 Acest fapt înseamnă că Elementul -Domeniu în care se reflectă Lumea Noastră este de fapt 
Lumea Lumii Noastre!I 
 ar fiecare Element-Domeniu care are Ierarhic, calitatea de Oglindă faţă de un alt Element-
Domeniu, care se reflectă în acesta, ţine loc de lumea Elementului-Domeniu reflectat! 
 Prin urmare toate aceste miliarde de elemente trăiesc o Viaţă dublă, fiind mult mai puternice 
decât s-a crezut vreodată, fiinţarea lor fiind în funcţie de Lumea Conştientizării şi nicidecum de 
Lumea Cunoaşterii, care îi este zugrăvită în culorile mohorâte ale suferinţei din Viaţă, ale luptei 
eterne pentru supravieţuire sau întâietate, etc. 
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 De aceea atunci când am afirmat că Omul trăieşte în Paradis nu am greşit, doar că în realitate 
trăieşte cu un picior în paradis şi cu altul în infern, iar dintr-un motiv anume stă cu faţa spre infern, 
parcă dorind să scape de paradisul atât de primitor al Lumii Conştientizării. 
 Viaţa nu este un paleativ care să aparţină doar lumii noastre, precum nici Fiinţa. Factorul 
Vieţii a fost determinat de către Personalizarea noastră cu nume de Existenţă, sau mai prescis a cărei 
Noţiune este Existenţa. 
Viaţa este prezentă într-o infinitate de forme şi tipologii, în funcţie de lumea care o reflectă prin 
Factorul Vieţii şi prin care se reflectă. 
 Viaţa în sine este o energie izvorâtă din procesul de Conştientizare-Cunoaştere al 
Personalizării Existenţei. Şi Viaţa în sine este un element ca oricare alt element, doar că posedă 
energia vitală pe care o distribuie şi altor elemente. 
 După cum spuneam în Coaxialismul, că orice element Cunoscut devine şi un element 
energetic, tocmai datorită mişcării de translaţie de faza de Conştientizare în faza de Cunoaştere. 
Fiecare element din infinitatea de Universuri cu tot atâtea infinităţi de lumi are o anumită energie a 
sa. 
 Omul posedă o energie vitală a sa, deci o energie a vieţii distribuită prin intermediul fiinţei 
sale care îl determină ca domeniu în sine, şi primită de la Factorul Vieţii, care este sursa de energie 
vitală pentzriu toate lumile şi toate Universurile. 
Omul primeşte de la naştere sursa sa de energie vitală, care transcede odată cu ele din lumea de 
dinainte de naştere unde ceea ce era el acolo, a Conştientizat, prin cea din urmă Conştientizare a sa o 
Cunoaştere care avea să-i parvină în această lume.  
Astfel Conştientizarea poate transcede lumile în momentul Morţii. De unde ştim noi că se moare în 
acea lume de dinainte de naştere? 
 Nici măcar asta nu putem şti.Poate că în acea lume nu se moare deloc, iar visul lumii noastre 
de acum nu este decât un simplu vis care în acea lume poate dura o noapte, iar odată coşmarul trecut 
ne spălăm pe ochi odată cu venirea zorilor şi ne trezim iarăşi în Paradis. 
 Poate dar nimeni nu poate să fie sigur de asta.Ceea ce putem fi siguri din punct de vedere al 
Iluziei Vieţii actuale, este că visul Vieţii începe cu Naşterea şi se sfârşeşte cu Moartea. 
 Să fie Anteviaţa o stare de Conştientizare a vieţii care este starea de Cunoaştere a acelei 
Conştientizări?Acesta începe să contureze o Cale. 
  De ce? 
 Pentru simplul fapt că Lumea Conştienitzării ar putea fi lumea din care credem noi că venim 
iar Lumea Cunoaşterii, lumea actuală pe care pretindem că o Cunoaştem.dar lumea Morţii, despre 
care nici nu ştim nimic şi nici nu putem pretinde nimic ce anume este? 
În cadrul procesului  Conştientizare-Cunoaştere intervine Oglinda care va determina Cunoaşterea 
unei anumite lumi, în cazul Omului. Oglinda este un element care posedă această calitate de a 
Oglindi o lume. 
       Un astfel de element este prin excelenţă un Domeniu în care se include sau pot să se excludă 
alte Domenii, cum ar fi lumea fiinţei umane de exemplu.Acest Domeniu care are capacitatea de 
Oglindă faţă de un alt Domeniu, trebuie să posede caractersitica de a reflecta lumea unui Domeniu 
care-şi trimite  Conştientizarea.  
Astfel Domeniul Morţii este Oglinda care ne dă nouă Cunoaşterea lumii în care ne aflăm. 
 Odată ce Moartea este o Oglindă,înseamnă că aceasta nu ne lasă să trăim Paradisul 
Lumii Conştientizării care aparţine lumii noastre şi ne lasă să vedem doar Infernul Lumii 
Cunoaşterii,cum ne este zugrăvită lumea noastră? 
 Moartea este aceea care ne interzice accesul la Antelimbajul prin care am putea 
Comunica cu propria noastră Conştientizare? 
        NU! 
       Lucrurile nu stau astfel. 
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   Nu Moartea este cea care ne interzice acest lucru, ci noi înşine suntem cei care ne 
interzicem cu desăvârşire acest lucru.  
 Oglindirea Conştienizării şi transformarea acesteia în Cunoaştere nu înseamnă şi 
transformarea Conştientizării în sine, a Antelimbajului acesteia şi mai mult a schimbării 
totale a elementelor Antelimbajului în elemente total diferite ale Limbajului. 
 Acest lucru este sfidător dacă l-am aborda Morţii. Nu Moartea face aceste schimbări, nu Ea 
este aceea care ne interzice să Cunoaştem Paradisul, ci Omul, fiinţa umană în toată splendoarea sa, 
care nu era pregătită pentru a Cunoaşte şi  a dorit să Cunoască, spune Biblia creştină.  
 Eu în schimb din punct de vedere filosofic, voi spune că Omul s-a înstrăinat atât de mult de el 
alegând Calea greşită a Competitivităţii în locul celei bune a Restrictivităţii, încât în loc să devină 
ceea pentru care a fost lăsat în această lume, o fiinţă competitivă cu sine prin restrictivitate, o fiinţă 
sacerdotală, a devenit exact opusul acesteia. 
 Abia atunci când Omul va înţelege cu adevărat Moartea, când se va privi în oglinda Morţii şi 
va zâmbi, înţelegând Paradisul pe care îl poate naşte această Oglindă în sinea lui dar şi Infernul 
deopotrivă, atunci va înţelege că nu frumuseţea trecătoare a cărnii sau zâmbetele mai mult sau mai 
puţin vinovate sunt cele care trebuie să primeze în această lume, precum nici furtul de sine, 
minciuna sau lauda, ci în primul rând faptul de a înţelege că tot ceea ce ai Iluzia Vieţii că Cunoşti, 
că-ţi place sau că doreşti, nu sunt nimic altceva decât nişte Iluzii care se pierd asemeni fumului în 
vântul toamnei cu fiecare frântură de clip. 
  Toate acestea nu fac decât să te fure şi să te înstrăineze de tine. 
 Mulţi Oameni aleargă din zori în noapte pentru a avea mai multă avere, alţii sunt nemulţumiţi 
că  Viaţa lor ar fi prea scurtă, altora li se pare prea lungă, unii sunt săraci lipiţi, alţii nu au ce face cu 
banii. Toate acestea nu sunt decât Iluzii. 
 Toate acestea s-ar rezolva imediat odată ce am realiza cine anume suntem şi unde mergem,ce 
anume este Moartea şi ce se ascunde în spatele Oglinzii sale. 
 Viaţa Omului constă în Antelimbaj şi Limbaj. Comunicarea verbală o face prin intermediul 
Limbajului în schimb fiinţa umană posedă şi o altă cale de Comunicare a sa cu lumea invizibilă, 
aceea care-i gândeşte Destinul şi îl înţelege, aceea care poate accesa anumite premoniţii, lumea care 
îi este prezentată ca o lume paranormală, şi anume Lumea Conştientizării. 
 Prin urmare Moartea are o lume a sa care este un Domeniu ce poartă  calitatea de Oglindă în 
raport cu lumea umană. 
 Astfel pentru prima dată pot să afirm că atât timp cât Moartea ca element există,cât este un 
element energetic la rândul său, cât posedă toate celelalte calităţi necesare unui element inclusiv pe 
aceea de Oglindă faţă de elementul care este lumea noastră sau impropriu spus Lumea Vieţii, 
întrucât am afirmat că Viaţa există într-o infinitate de alte şi alte lumji, aceasta înseamnă fără drept 
de tăgadă că putem vorbi la fel de bine despre o Lume a Morţii precum vorbim despre o Lume a 
Vieţii. Repet „ o lume a vieţii” este impropriu fiind o infinitate de astfel de lumi, dar pentru a uşura 
modul de înţelegere îmi permit să fac intenţionat acest lucru.  
 Odată ce am aflat că Moartea are o lume a ei, ceea ce va trebui să aflăm este dacă Lumea 
Morţii este o lume cu Viaţă sau o lume fără Viaţă. Pentru a fi o lume cu Viaţă ar trebui ca 
elementele care compun propriul său Domeniu să se reflecte prin Fiinţă, Factorului Vieţii.  
 Oricât ar fi de uimitor şi Omul, Animalul sau Planta sunt Domenii, unde fiecare poate avea 
inserate în cadrul său o infinitate de lumi, precum şi Muntele, Râul sau Câmpia sunt Domenii, fără 
să vorbim de Terra, alte planete sau stele, Universuri, etc. 
Toate acestea sunt Domenii. Nu există Domeniu inferior sau superior ci doar din ce unghi este privit 
acel Domeni şi prin prisma cărui Coeficient Logic. Modul cum este perceput un Domeniu sau altul 
îi dă acestui o anumită calitate, care trebuie să recunoaştem că este o calitate dată de percepţie şi nu 
a Domeniului în sine. 
 De exemplu, Omul  este compus din miliarde de atomi, dintr-un număr impresionant de 
particule elementare, din alte şi alte constituente a căror număr este infinit.  
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 Fiecare astfel de constituient este un element, orice element este energetic fiind produs de 
mişcarea de translaţie din cadrul procesului Conştientizare-Cunoaştere. Acest lucru ne îndeamnă să 
înţelegem că orice element este de fapt o lume, care la rândul său poate să primească rolul de 
Oglindă pentru Conştientizarea alte sau altor lumi. 
 Astfel şi Omul ca şi orice Domeniu de exemplu ar în constituţia sa o infinitate de lumi unde 
fiecare la rândul lor posedă propriile lor elemente. Acest lucru ne îndreptăţeşte să credem că şi 
Omul, Planta, Animalul din exemplul de faţă nu sunt nimic altceva decât parte a Marelui Domeniu 
Infinit care cuprinde în cadrul său toate Universele posibile şi imposibile, Cunoscute dar mai ales 
Necunoscute. Unica diferenţiere făcându-se în funcţie de unghiul Cunoaşterii prin care este reperat 
acest Domeniu. Exemplul de faţă ne îndreptăţeşte să afirmăm faptul că atât Lumea Vieţii cât şi cea a 
Morţii pot la rândul lor să se afle în Om precum şi Omul în ele. 
 Omul trăieşte într-o lume din care nu Cunoaşte nimic, întrucât şi ceea ce-i apare lui sub formă 
de Cunoaştere este distorsionat de vălul Iluziei Vieţii care-i întregeşte acestuia visul despre Viaţă. 
Adevărata Viaţă a Omului se află în Lumea Conştientizării acestuia.  
 Cum ar putea fi cunoscută cu adevărat această lume, am mai spus. Prin redirecţionarea căii pe 
care se află Omul, şi prin transformarea sa într-o fiinţă sacerdotală, destinare care-i întregeşte 
adevărata sa menire.  
  Ce este de fapt Oglinda Morţii? 
 Să fie o altă lume sau de fapt Lumea Morţii este tocmai Lumea Cunoaşterii pe care nu o 
Cunoaşte Omul datorită Iluziei Vieţii,dar în interiorul căreia trăieşte şi îşi duce adevărata sa Viaţă? 
 Pentru a afla acest uimitor răspuns va trebui mai înainte de toate să aflăm ce anume poate da 
calitatea de Oglindă. 
 În primul rând această calitate este responsabilă de transformarea Conştientizării în 
Cunoaştere.  
 Dacă Lumea Cunoaşterii Noastre ar fi una şi aceeaşi cu Lumea Morţii, atunci tocmai aceasta 
nu ne lasă să o Cunoaştem decât prin intermediul Iluziei Vieţii care ne dă visul despre realitatea 
acestei lumi. 
  Poate fi Conştientizarea Oglinda cunoaşterii? 
 În nici un caz.Dacă Conştientizarea nu poate fi Oglinda sa în sine pentru ca tot ea să ne dea 
Cunoaşterea atunci ce anume este Oglinda Morţii, sau Oglinda acelui element în care se reflectă 
Conştientizarea fiinţei umane?De ce Oglinda Morţii?Pentru simplul fapt că întrega noastră Viaţă 
există doar pentru că prin ea ne raportăm la Moarte.Dacă nu ar fi Moartea nu ar fi nici Viaţa!Ce 
altceva poate să fie în cazul Omului,Oglinda la care el se raportează pe parcursul Vieţii sale decât 
Moartea? 
 Întreaga sa Viaţă,Omul se raportează la Moarte,altfel Viaţa sa nu ar exista.Viaţa Omului este 
Cunoaştere şi atât. 
  Dacă Omul nu şi-ar Cunoaşte Viaţa,aceasta nu ar exista. 
 Nu poate exista Viaţă fără Moarte.Dacă Viaţa nu s-ar Oglindi în Moarte,dacă Omul nu s-ar 
raporta la Moarte prin faptul că „ştie că există” doar pentru faptul că poate „să nu existe”, Omul 
nu ar putea Cunoaşte nimic! 
 Tot ceea ce Cunoaşte Omul provine din Oglindirea Sinelui său în „poate să nu existe,de 
aceea există”,deci Oglindirea sa în Moarte. Moartea este cea care-i dă Cunoaşterea Omului, prin 
„poate să nu existe, de aceea este” 
Astfel Conştientizarea Omuluise va reflecta (raporta) mai înainte de toate elementului care este 
reprezentat de către Domeniul acestei lumi,respectiv,Lumii Noastre,care este Oglinda Morţii.  
Nici o altă explicaţie nu mai poate fi plauzibilă în acest caz. Cine este elementul care aparţine 
Domeniului acestei lumi şi totodată lumea să fie Domeniul său? 
 Acest element este planeta albastră sau Terra. Astfel răspunsul este la fel de tulburător. 
Oglinda Morţii constă în Domeniul planetei pe care ne aflăm. Acesta ar fi elementul în care se 
oglindeşte Conştientizarea nostră, pentru a primi Cunoaşterea deformată a acestui Domeniu. 
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 Ce Cunoaştem nu este nimic altceva decât o faţă deformată a Morţii,fiindcă trăim în Lumea 
Morţii! 
 Lumea Morţii este cea care ne dă dreptul la a Cunoaşte atât cât vrea ea,fără să ne Cunoaştem 
propria noastră Conştientizare,ce anume înseamnă Iubirea şi Voinţa din noi. 
 Conştientizarea noastră reprezintă de fapt Sinele Nostru iar odată ce ne vom Oglindi într-o altă 
Lume, după ce vom trece de „Zidul Morţii” în funcţie de Karma fiecăruia în parte, vom avea o nouă 
lume în care să ne putem Oglindi şi prin urmare acea Lume s-ar putea să ne reflecte fiecăruia din 
noi, sau mai precis fiecărui Sine al nostru, o Cunoaştere mai apropiată despre Adevărul 
Conştientizării noastre care se reflectă în Oglinda Lumii respective. 
 Într-un cuvânt poate vom Cunoaşte mult mai mult despre ce înseamnă Iubirea şi Voinţa din 
noi. 
 Prin urmare Lumea Morţii este de fapt lumea pe care o vedem şi prin care mergem spre 
Moarte cu fiecare Clipă care trece! 
  Răspunsul este doar pe jumătate afirmativ şi am să vă spun de ce.  
 În primul rând, aşa este din perspectiva elementului Oglindă care e Moartea dar nu şi din 
perspectiva Morţii. De ce? 
 Elementul Oglindă(Lumea Morţii sau Lumea Terestră sau Lumea Plantei Albastre) este 
cel care ne dă Cunoaşterea şi visul acestei Vieţi (În Moarte),este planeta albastră pe care ne 
naştem, doar că în spatele acestui zid care este planeta albastră,şi care nu ne lasă să ne vedem 
Adevărata Viaţă,decât deformată de Iluzia Vieţii,se află Lumea Conştientizării noastre 
reale,ce se reflectă pentru a primi Cunoaşterea în Lumea Planetei Albastre,sau Lumea 
Terestră,iar Conştientizarea noastră, este de fapt Adevărata Viaţă pe care nu o vom Cunoaşte 
în această lume,compusă din Iubire(Afectiv) şi Voinţă(Volitiv), decât după ce vom trece de  „ 
Zidul Morţii”şi astfel odată ce trecem de Domeniul Morţii care nu este altceva decât planeta 
pe care ne aflăm, cu privelişti dintre cele mai fermecătoare dar şi dintre cele mai odioase,vom 
afla Adevărul despre Noi,şi Adevărata Noastră Viaţă! 
 Practic ne aflăm în Moarte şi vom învia odată cu moartea noastră din Moarte.Şi 
Moartea are Oglinda sa,ceea ce înseamnă că Moartea Conştientizează la fel ca şi noi,şi-şi 
poate trăi propria Moarte la fel ca şi propria Viaţă la fel ca şi noi.Depinde care este lumea ce-i 
oglindeşte Conştientizarea, ce anume conţine acea Conştientizare şi mai ales sub ce formă i se 
transformă acesteia Conştientizarea în Cunoaştere. 
 Astfel Moartea poate avea o Viaţă de Sine, care nici măcar să nu Cunoască vreodată 
noţiunea de Moarte, chiar dacă ea în calitate de Element-Domeniu a devenit, o întreagă lume 
pentru miliarde de Oameni care se raportează mereu la aceasta Cunoscând-o ca fiind Moarte. 
 Într-un Cuvânt Moartea în Sine poate să nu Cunoască niciodată Moartea, dar poate 
determina această Cunoaştere devenind Element Oglindă pentru alte Elemente-Domeniu cum 
este Omul în acest exemplu. 
 Conştientizarea Morţii nu va Cunoaşte în urma reflectării acesteia în Elementul său 
Oglindă aceeaşi Cunoaştere ca Omul, faţă de care ea în Sine este Element-Oglidă.  
  Oare Omul ştie pentru ce fiinţe este în Sinea lui Element-Oglindă? 
  Cu siguranţă nu! 
 Moartea nu-şi Cunoaşte Lumea sa,Lume pe care o crează fiind Element-Oglindă pentru 
Om. Nu Cunoaşte evoluţiile şi frământările sociale şi politice şi nici de ce întreaga ciorbă care 
este societatea umană, începe să de-a în clocot şi să determine la un moment dat, Bilderberg 
Group, care va omogeniza societatea, determinând unitatea acestei Lumi a Morţii, prin 
mondializare. 
 Moartea în Sinele său nu Cunoaşte că mondializarea va duce la schimbarea din temelii a 
raporturilor sociale,iar în cele din urmă la schimbarea Lumii Morţii. 
 O va putea determina pe aceasta să devină o Lume a Vieţii, prin faptul de a ne putea 
determina Conştientizarea în urma reflectării în această Oglindă? Poate ca parţial, Da! Cum? 
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 Determinând Omenirea să aleagă Calea Restrictivităţii faţă de Sine, realizând o viziune 
socială, politică, filosofică dar mai ales de Cunoaştere a Omului şi împrietenire cu Sinele său, 
Spiritualism, descoperindu-şi astfel Omul poate cea mai importantă dimensiune a sa şi anume 
Dimensiunea Sacerdotală! 
 Abia atunci când va înţelege Omul că-şi  trăieşte proria Moarte în această Lume a 
morţii, va putea înţelege ce trebuie să facă pentru Adevărata Sa Viaţă,Viaţa Sinelui 
său,compusă din Iubire şi Voinţă. 
 În această lume,Omul îşi trăieşte propria Moarte,sau mai bine spus îşi trăieşte Viaţa 
propriei Morţi”! 
 După moartea noastră naturală,adică atunci când Sinele Nostru nu se va mai reflecta în 
Oglinda acestei Lumi în care trăim, vom  ajunge să ne Oglindim într-un alt Domeniu care va avea 
calitatea de element Oglindă, Domeniu care ne va crea o altă lume. 
 Sau vom rămâne reîntorşi la adevărata noastră Viaţă, aceea a Conştientizării, care fiinţează 
prin propria sa Conştiinţă de sine compusă din Volitiv şi Afectiv, excluzând pentru totdeauna 
Cognitivul, reprezentat prin Cunoaştere? 
 A trăi într-un Paradis în care să nu existe Cunoaşterea decât simţirea afectivităţii şi voinţa de a 
realiza aceasta într-o măsură mai mică sau mai mare pare un Paradis în care fiinţa ar deveni una 
vegetativă? 
 O fiinţă cu opţiuni nu poate fi una vegetativă. Privind la lumea animalelor observ că acestea în 
mod paradoxal sunt mult mai apropiate acestei lumi decât Omul. Să fie animalele elementele acestei 
lumi? 
 Ce este de fapt  Lumea morţii? Am stabilit că Oglinda elementului Moarte constă în plantea 
noastră, în lumeacare ne înconjoară şi în care trăim.  
 Dar vorbind despre Lumea Morţii ca atare, nu în sensul de a fi în Viaţă, lume pe care de fapt o 
vedem la tot pasul, ci în sensul de a fi după Moarte, acest lucru se schimbă. De ce? 
 Fiindcă Lumea adevărată a Morţii, sau al elementului Oglindă care ne determină şi se 
identifică cu Moartea este tocmai lumea în care trăim acum. 
 În schimb vorbind de Lumea Morţii ca fiind lumea în care vom fi după ce vom dispare din 
această lume, lucrurile sunt total schimbate, întrucât acea lume este tot lumea în care trăim în 
prezent, dar inconştient, şi anume Lumea Conştientizării, unde fiecare element pe care îl Cunoaştem 
primeşte o altă formă, fizionomie şi înfăţişare şi astfel se schimbă din temelii toate caractersiticile 
pe care le-am avut noi vreodată despre bine şi rău, frumos şi urât, etc. 
 În acest context după Moarte vom trece de fapt de pragul Morţii pentru a intra în 
adevărata Viaţă în care ne aflam de fapt şi înainte de Moarte dar pe care nu o 
Cunoaştem,acum! Astfel Moartea este Cunoaştere şi Viaţa Conştientizare. În aceste momente 
noi ne aflăm în Moarte pentru a învia spre Conştientizare, spre Viaţă, odată ce vom scăpa de 
această Cunoaştere. 
 Dacă Moartea este Cunoaştere, atunci înseamnă că şi cele două Cunoaşteri şi anume 
cunoaşterea Deschisă şi Cunoaşterea Închisă sunt Moarte? Înseamnă că orice totalitate a unor 
elemente care sunt Cunoscute prin Oglindire înseamnă Moarte?  
 Oglinda Semantică a Infinitului este Moarte? Rspunsul este: -Pentru fiinţa umană, DA!
  
  Prin urmare Moartea este Cunoaştere iar Viaţa Conştientizare.  
 Dacă elementele Cunoaşterii Deschise şi ale Cunoaşterii Închise nu ar fi Cunoscute, ele ar fi 
aparţinut astfel Vieţii, doar din punctul de vedere al fiinţei umane. 
 În schimb privind cele două tipologii de Cunoaşteri, Deschisă, respectiv Închisă din alte 
perspective acestea NU aparţin Morţii ci altor şi altor stări care pot deveni opusurile Vieţii şi ale 
Morţii. 
      Deoarece omul îşi procesează datele Cunoaşterii prin intermediul Coeficientului Logic 2, nu va 
Cunoaşte decât un singur opus al Morţii şi anume Viaţa.  
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 Trebuie să adaug că alături de cele două opuse, respectiv, Viaţă şi Moarte, mai sunt o infinitate de 
opuse unde fiecare reprezintă ceva diferit dar este un opus mai mult sau mai puţin depărtat al mcelor 
două. 
 În acest context depinde din ce perspectivă privim Viaţa sau Moartea în context cu 
Cunoaşterea. 
 Dacă din perspectiva umană Cunoaşterea este echivalentă cu Moartea iar Conştientizarea cu 
Viaţa din perspectiva unuia dintre opuşii infiniţi ai Vieţii şi ai Morţii, Cunoaşterea nu mai este 
absolut deloc sinonimă cu Moartea ci poate fi mai mult sau mai puţin, în funcţie de opus sinonimă 
sau apropiată Vieţii, fără să mai vorbim despre Coeficientul Logic pe baza căruia este privită 
Moartea sau Viaţa cât şi apartenenţa uneia la Conştientizare (Viaţa) sau la Cunoaştere (Moartea).  
 Astfel Moartea în lumea Omului fiind Cunoaştere, se datorează în primul rând Iluziei Vieţii 
care nu lasă Conştientizarea să fie Cunoscută decât Visată. 
 Imediat trecut de vălul Iluziei Vieţii, respectiv de vălul Morţii pe care noi o considerăm viaţă, 
imediat Conştientizarea va fi simţită şi trăită ca atare, sau într-o altă ipostază se va putea Oglindi 
într-un alt element care să poarte calitatea de Oglindă, element diferit de planeta Terra, unde şi 
celălalt va avea printre altele la fel ca şi Terra, calitatea de Domeniu, şi va putea determina o altă 
Cunoaştere ca urmare a trimiterii spre reflectare în aceasta a Conştientizării Sinelui Elementului 
Domeniu care este ce a trecut de zidul Morţii din fiinţa umană. 
 De fapt sintagma de „Zidul Morţii” nu este nimic altceva decât schimbarea Elementului-
Domeniu, care în cazul lumii noastre este planeta pe care ne aflăm cu întreg relieful şi 
caractersiticile sale, element care poate fi înlocuit cu un altul şi astfel Cunoaşterea va fi diferită, sau 
schimbată în funcţie de Elementul-Domeniu în care se va face reflectarea Conştientizării Sinelui 
celui care a fost Om. 
Chiar şi după această trecere a „Zidului Morţii”, pot exista Elemente-Domeniu care sunt atrase de 
planeta Pământ şi atunci vor căuta să-şi reflecte Conştientizarea în continuare în aceasta devenind 
iarăşi o fiinţă pe această planetă, dar nu neapărat Om, întrucât totul va depinde şi de Karma genetică 
a Sinelui care va dori să Cunoască prin reflectarea sa în continuare în acest Element-Domeniu al 
planetei Pământ. 
  Unele vor putea fi cu totul altceva decât Om,chiar şi plantă sau animal. 
Acesta este un mod posibil de reprezentare care duce la o posibilă reîncarnare,dar nu pot să afirm că 
este aşa. Din punctul de vedere al unor conexiuni coaxiologice, acesta este cel mai plauzibil mijloc 
de a defini Moartea în raport cu posibila reîncarnare. 
 Personal cred că nici un Sine al vre-unui Element-Domeniu, nu şi-ar dori să se reîntoarcă în 
Moarte şi suferinţă, odată reajuns la Viaţă, decât forţat într-un fel sau altul.Alte Elemente-Domeniu 
care au fost pe această planetă, oameni, animale, plante sau chiar şi fiinţe pluri sau unicelulare, vor 
căuta să se reflecte în Elemente-Domeniu care să poată a le ţine loc de Oglindă. 
 Cred că nu orice element poate avea la întâmplare calitatea de Oglindă pentru un Element-
Domeniu sau altul, ci acest deziderat se face în funcţie de anumite caractersitici pe care le are 
Elementul-Domeniu care vrea să-şi trimită Conştientizarea spre reflectare într-o Oglindă. De ce? 
 În primul rând o fiinţă umană nu poate avea calitatea de Element-Domeniu cu caractersitică de 
Oglindă pentru planta Pământ. Aceasta se va oglindi într-un Element-Domeniu care să poată avea 
faţă de ea,această calitate. 
 Cred că această calitate se referă la Domeniu, văzută cel puţin sub văliul Iluziei Vieţii cu 
ajutorul căruia gândim. Coaxiologia este filosofia care Nu pretinde că spune adevărul, ci doar 
încearcă anumite aplicaţii, care să apropie într-o oarecare măsură Iluzia Vieţii noastre de Adevăr, fie 
el chiar şi Noţional de cea mai joasă reflectare, în Adevărul Noţional al Noţiunii sau al Factorului 
Vieţii, Fiinţei, etc. 
 Dacă am accepta vreodată procesul de reîncarnare, acesta numai aşa ar putea fi descris 
ajutându-ne de Coaxialism. Coaxiologic vorbind, în cazul foarte puţin probabil că ar exista 
reîncarnarea şi că Sinele anumitor Elemente-Domeniu ar dori să revină iarăşi la Moarte, acest 
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impuls ar trebui să fie generat de ceva, poate de faptul că toate celelalte Elemente-Domeniu care ar 
putea primi caractersitica de oglindă faţă de Sinele Elementului-Domeniu respectiv, l-ar refuza sau 
nu ar deveni compatibile în ultimă instanţă cu Sinele respectiv. 
Se pot face o serie nesfârşită de speculaţii asupra acestui subiect, dar filosofia nu trebuie axată pe 
factorul speculativ decât dacă acesta este în măsură să determine o propoziţie logică care la rândul 
său să devină o concluzie contextuală bineînţeles al proprziţiilor pe care le-am implicat în dezbatere. 
Dacă se trece acest prag atunci ne depărtăm de filosofie, de Coaxiologie, şi intrăm pe tărâmurile 
speculative ale paranormalului sau practicilor oculte. 
 Dacă am încercat adineaori să dezvolt un posibil scenariu al relaţiei Sinelui trecut de „Zidul 
Morţii” cu un viitor Element-Domeniu cu caractersitică de Oglindă am făcut-o special pentru a-mi 
întări afirmaţia de adineaori.O altă întrebare la fel de uimitoare este relevată la Cunoaştere. 
Cunoaşterea Deschisă cât şi Cunoaşterea Închisă sunt două tipologii de Cunoaşteri reprezentate prin 
cele două infinităţi de Elemente unde nu fiecare în parte sunt şi Elemente -Domeniu, cum ar fi 
Instinctul, Adevărul Absolut, etc. Ele devin Cunoscute odată cu Cunoaşterea Absolută Originală a 
Factorului Primordial,care survine prin Adevărul Absolut şi Instinctul ce determină”EU”-l 
Factorului Primordial. În Coaxialismul am spus despre Cunoaştere că ar fi cauza fiinţării sau 
existenţei din punctul uman de vedere al Totului. 
          De ce din punctul de vedere uman? 
        Deoarece noi nu putem gândi decât cu Coeficientul Logic 2 şi astfel nu putem discerne mai 
mulţi opuşi ai  Cunoaşterii, decât Necunoaşterea, dar nici pe acesta măcar, nu-l putem determina. 
Ştie cineva ce se află în cadrul Necunoaşterii? 
 Cu siguranţă că nimeni nu va putea răsounde odată ce termenul de Necunoaştere implică lipsa 
Cunoaşterii. 
 Cu toate acestea el este un opus al Cunoaşterii.Atunci ce anume este Cunoaşterea? 
Mai este ea acelaşi lucru privită prin intermediul unui alt Coeficient Logic?Bineînţeles că nu! 
 Astfel orice definiţie a Cunoaşterii este relativă.Din punctul nostru (al omului) de vedere, 
Cunoaşterea reprezintă o sumă de elemente a căror poziţionare sau localizare,cât şi ale căror 
caracteristici sau procese fenomenologice,pot fi determinate.  
  Astfel ajungem la o alură deterministă a Cunoaşterii.  
Dar oare ştim noi cu adevărat ceea ce determinăm odată ce visul sub imboldul căruia ne ducem 
Viaţa se află în imperiul iluzoriu al Iluziei Vieţii? 
 Pentru a şti ce este Moartea va trebui mai întâi să aflăm ce este Cunoaşterea,iar pe urmă 
după ce vom şti ce este Cunoaşterea şi vom dovedi Moartea vom afla  ce este Viaţa! 
 Cunoaşterea este tocmai fenomenul pe care nu îl ştie fiinţa umană,chiar dacă are Iluzia Vieţii 
că îl cunoaşte.De ce? 
 Am mai spus că aceasta este o Oglindirea a „ceva” într-un Elemente-Domeniu care poate 
avea caracteristica de Oglindă faţă de Elementul care se reflectă,şi căruia îi transformă 
Conştientizarea în Cunoaştere. Conştientiuzarea la Om este afectivul şi volitivul. Prin urmare 
Omului îi este transformat afectivul şi volitivul său în Cunoaştere de către Elementul-Domeniu care 
este Oglindă pentru Om.  
 Omul nu Cunoaşte Conştientizarea decât faţa reflectată de Oglindă a acesteia sub forma 
Cunoaşterii care şi ea este distorsionată de Iluzie Vieţii. 
 Omul  deţine şi caractersitica fundamentală Neantizare, adică de raportare a acestuia la 
Moarte.  
 Până acum am determinat că Moartea este tocmai lumea în care Omul se află în prezent şi pe 
care NU o Cunoaşte! 
 Acest lucru îi determină caractersitica fundamentală de Neantizare. 
 Prin această caractersitică Omul se raportează mereu la Moartea în care se află pe parcursul 
acestei false Vieţi,iar prin această raportae, Moartea sau Neantul care se identifică cu Moartea 
tocmai prin Necunoaştere îl face pe Om să se ferească de Adevărata Viaţă de după Moarte! 



   58

Cu toate acestea Neantizarea devine cea mai importantă caractersictică a Omului,întrucât ea este 
unica tangenţă cu adevărata Cunoaştere.Neantizarea fiind determinată prin raportarea Omului la 
Neant deci la Moarte, acest Neant este cu adevărat Cunoaşterea care ar trebui să o deţină Omul pe 
parcursul vremelnicei sale Vieţi.  
De ce nu se întâmplă acest lucru?Pentru faptul că Omul datorită capacităţii sale înguste de 
discernământ,gândind doar pe baza Coeficientului Logic 2, alături de Neant , Omul nu va putea 
Cunoaşte şi determina Aneantul, unde va avea nevoie de cel puţin un Coeficient Logic 3, deoarece, 
pentru Om, Neantul este tot ceea ce se află în partea opusă a Existenţei,într-un cuvânt, 
Nonexistenţa,iar Omul poate doar să determine Nonexistenţa şi nu să o şi Cunoască. 
În schimb nu va putea niciodată determina vre-un opus al Nonexistenţei,nici măcar un singur opus 
al acesteia.Astfel Omul nu poate Cunoaşte Neantul decât să se raporteze la el,iar de un opus al 
Neantului,nici nu poate fi vorba.Dar de ce trebuie să determine Omul, Aneantul pentru a putea să-
şi Cunoască,Cunoaşterea? 
 Pentru faptul că se află în prezent pe tărâmul adevăratei sale Morţi,în infernul de care 
încearcă să scape prin tot felul de rugăciuni închinate lui Dumnezeu,neştiind că de fapt se roagă 
pentru a scăpa de această Viaţă (Moarte) ca să treacă cu adevărat pragul Morţii (Vieţii) pentru a 
trăi. 
 Conştientizarea pe care o trimite Sinele Omului către Elementul-Oglindă, este de fapt 
Neantul, adevăratul Necunoscut, pe care Omul îl identifică în mod eronat cu Nonexistenţa, care şi 
ea este o mare Necunoscută ca fiind opusul Existenţei, dar nu este sub nici o formă Conştientizare, 
întrucât,Conştientizarea aparţine Existenţei, deoarece afectivul şi volitivul Omului, există chiar 
dacă în realitate ele nu sunt Cunoscute. 
 În schimb prin caracteristica sa fundamentală de Neantizare, Omul nu poate face o distincţie 
clară între Necunoscutul ce aparţine Existenţei şi Necunoscutul ce aparţine Nonexistenţei. 
        Revenind la procesul de Cunoaştere,ajungem la concluzia că Conştientizarea (Neantul sau 
Neacunoscutul) se reflectă în Elementul-Oglindă, care la rândul lui re-trimite această reflectare 
sub formă de Cunoaştere Sinelui Omului. 
 Cum Cunoaşterea este inversul Conştientizării,iar aceasta este raportată de Om ca fiind 
Necunoscutul de Neantul,Cunoaşterea va fi inversul Neantului, deci Aneantul. 
                  Am subliniat adineaori că Omul ar trebui să posede cel puţin un Coeficient Logic 3 
pentru a se putea raporta şi identifica Aneantul cum identifică acum Neantul, adică fără  să-l 
Cunoască deât, doar, să-l determine, iar pentru a Cunaoşte Aneantul ar avea nevoie de un 
Coeficient Logic superior. 
 Abial la un Coeficient Logic 3, fiinţa umană ar putea începe să cunoască propria sa 
caractersitică de Neantizare (Conştientizarea) şi astfel ar şti ce este Voinţa (volitivul) şi iubirea, 
sentimentele (afectivul), în schimb la un Coeficient Logic cu cel puţin mai mare cu o treaptă faţă de 
cel prin care şi-ar Cunoaşte Conştientizarea (Neantizarea), Omul şi-ar putea Cunoaşte, opusul 
Neantizării (Neantului) Aneantul, care este Cunoaşterea. Abia atunci omul şi-ar Cunoaşte proria sa 
Cunoaştere. 
Prin urmare ceea ce pot să spun este că Omul se află într-o lume a Morţii care nu numai că nu îl 
reprezintă,dar nici măcar nu este croită pentru Sinele Său, fiind ţinut într-un întuneric total al 
Iluziei Vieţii,întuneric care-l propulsează pe străzile pline de obstacole dintre cele mai diverse ale 
acestei lumi, şi orb dar şi nebun, fără să ştie că de fapt arborele din faţa sa poate fi un minunat 
soclu al unei statui sau o bancă dintr-un parc, o poveste tristă de iubire. 
 Ceea ce mi se par interesante uneori,sunt picturile sau sculpturile abstracte care prin linii sau 
forme aranjate într-un fel sau altul, primesc nume care nouă ni se par bizare, precum Călăreţul sau 
peisaj selenar, etc, deşi nici o astfel de lucrare artistică nu ne aduce aminte de ceea ce afirmă autorul 
că ar reprezenta. 
   Să fie o încercare disperată a artistului de a încerca să înţeleagă tocmai Neînţelesul? 
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       Subconştientul Omului este o capacitate a sa care-i permite să se apropie şi mai mult de Sine. 
Astfel subconştientul are anumite trăiri datorate Conştientizării, dar nicidecum Cunoaşterii. 
        O altă întrebare este aceea că de ce Omul îşi „cunoaşte” mai mult propriul său corp decfât 
propriul său Sine. Spun Sine, fiindcă denumirea de suflet sau spirit uzitată deja în atâtea şi atâtea 
locuri, mi se pare oarecum improprie,pentru că nu corpul este cel care ţine „încătuşat” sufletul, 
căruia îi dă drumul la Moarte să zburde liber către alte planuri spirituale. 
 Sinele este cel răspunzător de cum arată corpul fiinţei umane, prin modul cum cerne Iluzia 
Vieţii prmită în dar de la Elementul-Oglindă care ne arată în felul său lumea în care ne aflăm. 
 Cum de a ajuns Sinele Omului într-o atare situaţie şi de ce nu s-a ferit de această lume înainte 
de naştere? 
Cu siguranţă nu cred că şi-ar fi dorit o astfel de lume,dar aceasta i-a fost probabil într-o anumită 
conjunctură cea mai bună ofertă pentru caracteristicile sale de dinaine de a veni aici, caracteristici 
care nu cred că ar fi străine de Limbajul Genetic al fiecărui individ în parte.Prin urmare suntem o 
lume de damnaţi? 
  Pot afirma cu certitudine că DA! 
 În acest caz este preferabil ca părinţii să nu mai nască copii,pentru a nu mai aduce alţi şi alţi 
damnaţi în această lume atât de precară faţă de aspiraţiiler şi speranţele noastre,în această lume care 
ne trimite pe drumul lung şi sinuos al acestei Vieţi (Morţi) cu ochii legaţi, încât să nu putem observa 
obstacolele care ne pândesc la tot pasul. 
  Oare dacă Omul ar dispărea,ar fi un lucru benefic sau malefic? 
 Cred că pentru Omul acestei lumi ar fi un lucru benefic. 
Poate că şi această lume este o lume a fericirii unor Sine-uri aflate la alte nivele spiritual,cum ar fi 
cele ale animalelor sau plantelor, dar şi în acele cazuri mă îndoiesc, întrucât şi existenţa lor este 
condiţionată de necesitatea care le umbreşte de cele mai multe ori fiecare clipă a vieţii, asemenea 
Omului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL X 
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ESENŢIALITATE,ESENŢIALIZARE ŞI DEMIURGITATE 
 

 
 
 
 
 Adevărata societate democratică pentru fiinţa umană este aceea care va respecta din punct de 
vedere moral,etnic,rasial,administrativ şi politic natura restrictivă dar şi neantizantă a 
fiinţei,societate pe care am denumit-o societate spiritualistă. 
 Pentru aceasta societatea viitorului respectiv va trebui să se axeze în primul rând pe o altă 
caracteristică fundamentală a fiinţei umane,pe care am lăsat-o voit mai la urmă,având o importanţă 
covârşitoare,dar abia după ce celelalte caracteristici fundamentale cum ar fi Restrictivitatea şi 
Neantizarea vor fi fost înţelese. 
  Este vorba despre Esenţialitate. 
 Prin Esenţialitate se defineşte caracteristica fundamentală a fiinţei de a esenţializa toate 
celelalte caracteristici,dându-le fiecărora în parte caracteristici atât ca esenţă în sine cât şi ca 
substrat. 
 Astfel Restrictivitatea prin Esenţialitate,poate trece printr-un proces de esenţializare devenind 
substratul Neantizării,precum Socialitatea sau Demiurgitatea poate deveni substratul Restrictivităţii 
sau de ce nu chiar al Esenţialităţii,prin acelaşi proces de esenţializare pe care-l poate desăvârşi fiinţa 
umană. 
 Astfel Omul îşi găseşte un echilibru continuu în propria sa natură spaţio-temporară,echilibru 
care-l transformă atât ca individ cât şi ca societate de indivizi umani. 
 Precizez că aceste caracetristici fundamentale sunt valabile deocamdată doar în cazul fiinţelor 
umane întrucât nu cunoaştem cu precizie lumile altor fiinţe cum ar fi acele ale animalelor sau 
plantelor pentru a le putea stabili caractzersiticile fundamentale ale fiinţelor lor. 
 Personal nu cred că lumile plantelor sau ale animalelor ar fi mai inferioare lumii oamenilor 
cum s-a tot speculat de-a lungul istoriei până în prezent. 
 Ceea ce cred referitor la acest aspect este că noi trîim într-un acvariu construit de propriile 
noastre caracteristici fundamentale cu ajutorul Iluziei Vieţii,care ne dă imaginea falsă de voinţă,iar 
în interiorul acestui acvariu,absolut totul trebuie să se supună,presupusei noastre superiorităţi. 
 Datorită caractersiticii sale Demiurgice,Omul are nu numai capacitatea der a-şi crea propriul 
său acvariu social,dar atunci când el care se autoconsideră fiinţă supremă în această lume, nu poate 
construi sau nu poate desluşi anumite aspecte ale lumii care-l înconjoară,cum este cazul lumii 
plantelor sau animalelor,tinde să le considere lumi ale unor fiinţe inferioarea. 
 Abia în ultimele decenii când s-au înmulţit studuiile asupra limbajelor plantelor şi animalelor 
şi Omul a putut desluşi o anumt raţionalitate în acestea,a început,în sfârşit să apropie superioritatea 
acestor lumi de lumea sa.Acvariul în care s-a închis Omul de-a lungul mileniilor,faţă de celelalte 
lumi ale fiinţelor care îl înconjoară s-a datorat lipsei acestuia de discernământ cu privire la sine.Cred 
că acvariul de care am amintit a ajutat Omul de a evolua pe calea celei mai complexe caracteristici a 
fiinţei sale şi anume caractersitica de Esenţializare. 
 Esenţializarea este şi unica caractersitică care este capabilă de a lucra cu un sumum de alte 
caractersitici determinându-le dar şi exteriorizându-le sau interiorizându-le după caz. 
  Ce anume stă la originea capacităţii de Esenţialitate? 
 Răspunsul constă în opusul capacităţii de Neantizare,despre care am amintit doar în treacăt şi 
anume Anenatizarea.Bine,dar Aneantizarea este o caracterstică a Lumii de Dinainte de naştere sau a 
Lumii de Apoi şi nicidecum al fiinţei actuale umane,care se află sub imperiul vieţii care se 
raportează ca fiinţă restrictivă la Neantizare? 
 Este adevărat că Omul se raportează la Neantizare dar,şi Neantizarea trebuie să devină 
esenţializată de către fiinţa umană la fel ca şi celelalte caracteristici,deoarece numai prin 
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esenţializare Omul va putea gândi într-un plan al propriei lui lumi,va putea să înţeleagă calitatea de 
substrat sau structură intrinsecă a unor domenii,începând cu cele mai rudimentare reprezentări şi 
ajungând la cele mai superioare din punct de vedere imagistic sau al limbajului informaţional uman. 
 Chiar dacă mulţi filosofi şi biologi consideră că limbajul este un produs superior al fiinţei 
umane,că articulaţiile lui dar şi numărul de semne şi noţiuni pe care le include sunt semne că Omul 
este fiinţa cea mai superioară din această lume,eu tind să mă îndoiesc de acest mod paleativ de a 
vedea şi concepe lumea în favoarea Omului de către Om,întrucât limbajul cât şi articulaţiile sale nu 
reprezintă sub nici o formă un motiv de superioritate sau de inferioritate. 
 Limbajul este prin excelenţă un mod de comunicarea pentru ca Omul să-şi poată îndeplini una 
dintre caractersiticile sale fundamentale şi anume Socialitatea şi odată cu aceasta aceea de 
Competiţionalitate. 
 Din contră limbajul i-a adus fiinţei umane mult mai mult nenorociri în istoria sa recentă 
milenară,mă refer la ultimele zeci de mii de ani decât i-ar fi adus lipsa sa. 
 Prin limbaj Omul şi-a pierdut echilibrul său dimensional de fiinţă preponderent restrictivă care 
esenţializează prin această prismă a proriei sale restrictivităţi celelalte caractersitici fundamentale 
ale sale. 
 Odată pierdut în negurile istoriei acest echilibru,fiinţa umană a fost determinată să aleagă calea 
Competitivităţii în exces,devenind din ce în ce mai străină de sine,implicit odată cu apariţia unor 
modele sociale monstruoase,cum ar fi sclavagismul sau mai apoi dictaturile absurde ale perioadei 
moderne dar fără să uităm de o altă pată negară,aceea din Evul Mediu. 
 Astfel destinul fiinţei umane a fost compromis pe momentul a mai multor zeci de mii de 
ani.Bine,vor spune unii dar dacă nu ar fi fost limbajul,azi nu ar fi fost atâtea şi atâtea realizări 
tehnico-ştiinţifice remarcabile,nici culturale sau de altă natură. 
  Răspunsul meu este unul cât se poate de tranşant,şi anume:Nu este adevărat! 
 Limbajul în sine nu este nimic altceva decât capacitatea de comunicare a indivizilor unei 
societăţi dar poate fi la fel de bine şi capacitatea de comunicare a fiinţei umane cu sine însuşi. 
 Limbajul poate să nu fie format numai din cuvinte articulate sau dezarticulate,cum bine se ştie 
pot exista felurite tipuri de limbaj,începând cu limbajul culorilor,al sunetelor,al mirosului,al 
naturii,etc. 
 Această multitudine de limbaje ne specifică faptul că limbajul fiinţei umane creat în acvariul 
otrăvit al acesteia nu numai că nu este cel mai superior dar este şi un limbaj complet fals,odată ce 
realizăm că la originea gândurilor,voinţei,cunoaşterii şi afectivităţii noastre se află marea doamnă cu 
nume de Iluzie a Vieţii.Realizm că toate acestea sunt false şi că nu au în realitate nici o noimă decât 
pentru fiinţele umane din acvariul otrăvit. 
 Dacă fiinţa umană ar fi luat-o pe calea cea bună,iar majoritatea esenţializărilor sale să fie de 
ordin Restrictiv şi nu Competitiv,Demiurgic,Social şi Neantizant,dar Neantizant doar ca raportare a 
celorlalte,fiinţa umană nu ar mai fi avut nevoie de un limbaj,prin care aceasta să poată comunica cu 
semenii săi? 
 Comunicarea este cel mai important mijloc pe care fiinţa umană în calitate de membru al unei 
societăţi trebuie să îl îndeplinească.Să nu creadă nimeni că dacă fiinţa umană ar fi ales calea 
restrictivităţii care o caracterizează în esenţa sa cel mai mult nu ar fi fost o fiinţă socială. 
 Cu siguranţă ar fi rămas o fiinţă mult mai socială decât este acum,dat fiind faptul că în acel 
moment fiinţa în loc să fie împinsă din centrul social către periferie,cum se întâmplă în acest 
blestemat vis al Iluziei Vieţii cu nume de Competitivitate,ea ar fi fost atrasă tocmai către centrul 
social devenind o fiinţă cu adevărat socială şi nu o fiinţă umană asocială,frustrată,debusolată şi 
alienată ca în prezent. 
 Prin urmare ar fi avut nevoie de limbaj,chiar şi de un limbaj al cuvintelor dar doresc să 
subliniez că acel limbaj nu ar mai fi arătat ca limbajul decadent de azi,ci ar fi fost un singur limbaj 
dat de către adevărata parte spirituală a Omului,de către divinul din sine. 
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 Un atare limbaj ar fi ajutat societatea să nu mai treacă prin întunericul tenebroşilor ani când 
fiinţele umane erau sclavii propriei lor societăţi într-un acvariu otrăvit al Competitivităţii. 
 Cu toate acestea Competitivitatea este o caracteristică fundamentală a fiinţei umane.În acest 
caz aceasta ar trebui înlăturată şi incriminată ca atare? 
 În nici un caz.Acvariul otrăvit cu nume de societate nu-l spargi dacă înlături caracteristica 
fundamentală de Competitivitate a fiinţei umane,ci îl vei sparge ştiind cum să direcţionezi această 
Competitivitate spre binele,şi evidenţierea Restrictivităţii care trebuie să devină vioara întâi în 
procesul de esenţializare al celorlalte caractersitici fundamentale. 
 De aceea Competitivitatea trebuie să fie întoarsă din calea sa greşită şi direcţionată către 
interiorul fiinţei umane,pentru a deveni în primul rând competitivă propria sa restrictivitate cu el 
însuşi şi mai apoi cu societatea care-l înconjoară,înţelegând că totul este un vis supus Iluziei 
Vieţii,până şi voinţa Omului. 
 Astfel Omul va deveni mai puternic iar energiile sale vitale nu vor mai fi irosite spre realizarea 
unor acţiuni care nu au nici un sens în planul existenţei sale.Să ştiţi dragi cititori că oricât de mare ai 
ajunge în viaţă şi oricât de multe bunuri materiale ai dobândi,chiar dacă toată lumea şi-ar ajunge la 
picioare,ai realiza că toate sunt nimic şi atunci ţi-ai da seama de calea greşită pe care ai ales-o 
urmând alienarea socială. 
 Dacă un psihiatru ar fi obligat să analizeze societatea în ansamblul ei ,chiar şi societatea cea 
mao „modernă” cea actuală,cu siguranţă căn ar considera-o o societate bolnavă,schizofrenică,care în 
alienarea ei distruge atătea vieţi.Să fie acesta destinul omenirii? 
 Dacă vorbim la trecut putem sp afirmăm că da,întrucât tot ce este trecut nu poate fi schimbat 
dar oare viitorul? 
 Dacă destinul trecut al omenirii a constat în boala gravă, schizofrenică a acesteia nu cred că şi 
destinul viitorului acestei omeniri va fi la fel. 
 Cu siguranţă omenirea se va însănătoşi pentru că fiinţa va trebui în cele din urmă să-şi afle 
adevărata sa cale către ceea ce o caracterizezaă cel mai mult şi anume Restrictivitatea. 
 Este cu atât mai uimitor cu cât Restrictivitatea această uimitoare caractersitică fundamentală a 
fiinţei umane,ne apare nouă astfel,adică restrictivă,tocmai pentru faptul că suntem otrăviţi de 
alienarea schizofrenică a acestei societăţi care ne ţine în acvariul ei cu apă fetidă. 
 Dacă am înţelege cu adevărat în ce anume constă această Restrictivitate şi dacă am urma-o 
până în adâncurile sufletului nostru,am realiza că pe cât de restrictivă ni se părea privind-o din 
societatea bolnavă este de faăt o caracteristică a binelui nostru,unica caractersitică prin care putem 
să ne cunoaştem cu adevărat pe noi înşine şi pe baza ei să  ne regăsim divinul pierdut din noi. 
 De ce am spus unice caractersitică,întrucât în calitate de caractersitică de bază,toate celelalte 
trebuie cernute numai prin prisma acesteia,şi nu cum se întâmplă azi prin prisma 
Competitivităţii,detronând Restrictivitatea,într-un cuvânt detronând Omul în sine şi punând în locul 
lui banul,reprezentantul de seamă al Competitivităţii. 
 A pune banul în locul Omului este echivalentul cu înlocuirea sinelui fiecărui individ cu banul. 
 Astfel Omul în loc să se cunoască pe sine şi să se apropie de el însuşi pentru a fi fericit va 
cunoaşte banul, încercând să se apropie de ban pentru a fi fericit. 
 Astfel se va antrena şi mai mult în propria sa înstrăinare de sine.Cea mai nefastă cale pe care o 
putea alege fiinţe umană era aceasta a folosirii greşite a Competitivităţii, în detrimentul său. 
 Dacă ar fi ales orice altă cale a oricărei alte caractersitic fundamentale,fiinţa umană nu ar fi 
ajuns în această fundătură a proriei sale istorii.Esenţializarea Competitivităţii a adus banul în 
titulatura de rege al sufletelor,dar oricât de bizar ar părea,orice are un început are şi un sfârşit 
precum banul care ajuns la apogeul murdar al existenţei sale, tinde către decădere, întrucât, fiinţa 
umană prin însăşi calitatea sa fundamentală de Esenţialitate poate esenţializa astfel planurile 
propriei sale existenţe astfel încât absolut orice a ajuns într-un vârf absolut,dacă nu mai urcă va 
trebui să coboare. 
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 Acest lucru se întâmplă cu nefastul ban.Cum să coboare dintr-o ierarhie socială mondială, pe 
criteriile căruia s-au consolidat sisteme administrative şi imperii economice multinoaţionale? 
 Acest lucru ar fi doar un nimic,faţă de detronarea lui din interiorul fiecărui Om, şi înlocuirea 
acestuia cu ceea ce Omul are de fapt nevoie, cu umanul din el însuşi. 
 Înlocuirea banului nu se poate face decât prin el însuşi, prin faptul că odată ajuns în vârful 
muntelui nu mai are unde urca, iar sistemul Competitivităţii care l-a cocoţat acolo devine deodată 
imun şi-şi pierde orice urmă de sevă,atât timp cât muntele s-a terminat,iar dincolo de vârf nu mai are 
unde urca,caracteristica de bază a Competitivităţii,ascensiunea spre un vârf imaginar. 
 Prin esenţa sa umană calitatea fundamentală Competitivă nu poate exista decât dacă transcede 
spre o nouă culme,iar dacă nu reuşeşte acest lucru ea se transformă imediat într-o altă caracteristică 
fundamentală,dispărând încetul cu încetul. 
 Dacă până în prezent banul a fost instrumentul de bază al Competitivităţii pe bazele căruia a 
funcţionat aceasta,acum cânmd urcuşul s-a încheiat va putea să-şi aleagă un alt instrument? 
 Omul prin capacitatea sa de esenţializare şi atribuire prin această esenţializare a substratului 
unei caractersitici pentru toate celelalte rămase, va trebui să înlocuiască şi substratul Competitivităţii 
pe care se oglindesc toate celelalte caractersici cu cel al Restrictivităţii,iar atunci se subînţelege că 
banul va trebui să fie scos din scena Competitivităţii care va fi nevoită să opereze sub alte 
auspicii,nemaifiind o calitate fundamentală de substrat ci una care se oglindeşte în acest 
substrat.Cum va fi scos din scenă banul şi care vor fi schimbările de bază socio-politice ale 
viitorului? 
 Am afirmat adineaori că banul nu va putea fi scos din scenă de către nimeni altcineva decât de 
către el însuşi,iar pentru aceasta se vor forma treptat instituţiile necesare unei atare schimbări. 
 Oare dacă ar rămân banul într-o lume unde Competitivitatea nu va mai fi substratul în care să 
se oglindească celelalte caracteristici fundamentale,iar Competitivitatea să deturnată către 
Restrictivitate,care să devină competitivă la rândul ei faţă de sufletul uman în sine? 
 Un astfel de scenariu este imposibil, nu pentru că banul nu şi-ar dori acest lucru ,fiindcă el ţine 
prin puterea sa diabolică şi în prezent miliarde de suflete,într-o dictatură atroce şi inumană,ci fiindcă 
pierzându-şi propria sa esenţă de valoare,prin Competitivitate,ar fi inversul ceea ce este acum,dintr-
o fiară atroce şi devoratoare s-ar transforma într-un câine amărât lăsat de stăpân undeva de izbelişte 
pe un maidan. 
 Decât o astfel de imagine jalnică, sunt convins că cea mai dorită destinaţie a sa este cu 
certitudine exterminarea totală,şi cu aceasta trecerea în uitarea al celui mai mare coşmar al istoriilor 
umanităţii. 
 Chiar dacă noi,cu mintea cea de azi,îndobitocită de banul care ne sălăşluieşte în suflete ne-am 
gândi că odată cu deturnarea Competitivităţii către Restrictivitate vor avea loc pe lângă minunate 
transformări ale fiinţei umane şi pierderi incalculabile,cum ar fi marile bogăţii,care dădeau până 
acum splendoarea istoriei lumilor. 
 Aceste mari bogăţii erau mari doar pentru unii foarte puţini, iar pentru alţii nu exprimau 
altceva decât marile suferinţe îndurate de-a lungul timpului. 
 Revenind la modul cum se va face trecerea de la ban la o lume cu adevărat normală pentru 
fiinţa umană, am spus adineaori că banul fiind atât de puternic această trecere se va face tot prin 
ban. 
 În primul rând prin cei mai bogaţi şi influenţi oameni ai acestei planete.Nu întâmplător s-a 
înfiinţat Grupul Bilderberg, care chiar dacă a avut cu totul alte perspective în momentul primelor 
întruniri,fiind axat în principal pe problematica războiului rece din acea perioadă,încetul cu încetul 
vrând nevrând realizează că cel mai important factor pentru fiinţa umană în particular şi pentru 
omenire în general este mondializarea. 
 Prin mondializare se vor îndepărta încetul cu încetul structurile administrative ale economiilor 
mondiale, primind o prespectivă din ce în ce mai accentuată de mondializare,structuri care arată că 
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ne apropiem de vârful muntelui pe care l-a avut de urcat banul şi că mai mult de atât nu va mai avea 
unde să se caţere. 
 Este foarte importantă mondializarea, întrucât toate structurile administrativ-economice de 
putere sunt vasalii istorici multimilenari ai banului.Dispărând aceşti vasali va urgenta şi dispariţia 
sa. 
 Faptul că la întâlnirile acestui Grup Bilderberg, sunt invitaţi cei mai influenţi oameni din 
diferite sectoare de activitate,bancheri, finanţişti, industriaşi, politicieni, nu fac altceva decât să ne 
demonstreze că banul încearcă din punct de vedere social să facă tot posibilul de a-şi menţine acest 
apogeu,dar chiar aceste sforţări uriaşe de mondializare şi menţinere a regelui sufletelor noastre 
furate pe tronul său făurit din bogăţiile suferinţei popoarelor,ne arată că sfârşitul este aproape. 
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Economiile au luat-o înaintea politicului, ceea ce denotă că banul în substratul său devine din ce în 
ce mai rapace, nemaifiind mulţumit cu puterea mondială pe care o are ci doreşte să se întreacă pe 
sine,fapt ce-i anunţă sfârşitul.Bineînţeles că atunci când vorbesc despre sfârşitul banului acesta nu se 
va produce nici imediat şi nici peste noapte,ci peste o perioadă considerabilă de timp dar ceea ce 
menţionez aici sunt cauzele şi procesul în sine care determină o atare evoluţie. 
 Oricât de paradoxal ar părea,banul este cel care fără voinţa sa va duce ,tocmai prin rapacitatea 
sa,la formarea primului sistem global economic,care va mondializa încetul cu încetul viziunea 
fiinţei umane atât despre ea însăşi cât şi despre dimensiunea sa socială dar mai ales spirituală. 
 Această mondializare de sorginte economică va duce la mondializarea de sorginte politică, 
prin afilierea statelor mai puţin puternic economic la cele mai puternice,proces care va continua în 
secolele următoare şi care va duce la crearea primului stat mondial terestru. 
 Acesta va fi momentul suprem al omenirii când pentru prima dată de la crearea nivelelor şi 
structurilor sociale, aceasta va învinge prejudecăţile şi angoasele create la origine tot de ban şi va 
reuşi în cele din urmă să se desprindă de trecutul său zbuciumat şi trist,presărat cu războaie de tot 
felul,duse pentru supremaţia regelui detronat care se credea etern:banul! 
 Oricât de mult am dori să dăm războaielor aura de sacralitate pentru a găsi un motiv demn 
pentru moartea atâtor şi atâtor nenorociţi aflaţi acolo pentru a apăra unul sau mai multe domenii ale 
aceluiaşi ban care se lupta el cu el însuşi în loc să lase fiinţa umană să se lupte cu ea însăşi,este 
imposibil.Chiar dacă la mijloc e vorba de apărarea unor unităţi administrativ teritoriale ca ţări sau 
domenii ale unor triburi,etc. 
 Toate acestea s-au structuralizat astfel tot datorită banului sau a ceea cve a reprezentat şi 
reprezintă chiar dacă erau vremuri când nu exista sub forma cunoscută astăzi de bancnote şi 
monede.Chiar şi cele mai populare obiceiuri de ordin etnologic se desfăşoară datorate acestui rege al 
suferinţei. 
 Familiile,triburile,regiunile,alte şi alte unităţi administrative s-au format prin apartenenţa la cel 
mai avut care a posedat supuşi apţi pentru a-l venera dar şi pentru a-i păzi averile.Aşa s-a născut 
iubirea de pământ! 
 Fiinţa umană a lăsat banul să se lupte în locul său,în loc să se lupte Omul cu el însuşi prin 
natura sa restrictivă.Astfel au luat naştere multitudinea de războaie care au adus atâtea victime de-a 
lungul istoriei. 
 Dacă Omul ar fi înţeles că este necesar să se lupte cu sine şi nu cu alţi oameni,dacă ar fi înţeles 
că aceasta este una dintre menirile sale în această lume,nu ar mai fi fost niciodată învins de 
războaiele care în loc să înalţe Omul îl înjoseau şi adânceau şi mai mult în fundătura sa istorică către 
înstrăinare de sine. 
Prin urmare fiinţa umană trebuie să esenţializeze aşa zisa realitate dată de către Iluzia Vieţii prin 
prisma caractersitivcilor sale fundamentale,dar caractersitica restrictivităţii trebuie să-i devină 
întotdeauna şi negreşti substratul esenţializator.De ce? 
 Datorită în primul rând faptului că orice proces de esenţializare trebuie să se producă în funcţie 
de un substrat esenţializator în funcie de care acest proces se poate derula.Fără acest substrat 
esenţializator,întregul proces este compromis.De ce este fiinţa umană una eminamente restrictivă 
am mai spus-o de mai multe ori. 
 De altfel nu numai fiinţa umană este supusă acestei caracteristici care trebuie să troneze ca 
fiind principală în aria tutuoro celorlalte caracteristici,ci toate celelalte fiinţe indifernet de natura lor. 
 Acest fapt se datorează modului de existenţă al unei fiinţe,întrucât orice fiinţă este o parte,un 
individ care subzistă într-o comunitate compusă din mai mulţi astfel de indivizi,deci fiinţe care 
împreună alcătuiesc o altă fiinţă,şi anume fiinţa socială,care va lua chipul şi asemănarea fiinţelor 
care o compun. 
 Dacă acestea vor avea partea lor hidoasă ascunsă,atunci şi fiinţa socială va avea aceeaşi 
parte,doar că de data aceasta nu va mai fi ascunsă în spatele mincinoaselor pudori sau interese,ci 
toată această hidoşenie se va revărsa asupra fiinţelor în creind efluvii de alienare socială şi 
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înstrăinare de sine la majoritatea fiinţelor care se vor afla în acea societate dar care nu posedă în 
totalitate acea faţă hidoasă ascunsă pe care o posedă unii dintre membrii societăţii. 
 Chiar dacă aceşti hidoşi sunt într-un număr mult mai mic decât membrii care alcătuiesc 
societatea,prin micimea lor sufletească reuşesc să învenineze întreaga societate ca şi cum numărul 
lor ar prima,aducând debusolare,alienare şi angoasă membrilor ei care nu au în totalitate această faţă 
hidoasă.Din acest motiv,fiinţa umană trebuie să fie în primul rând restrictivă cu sine însăşi şi pe 
urmă cu societatea în care convieţuieşte.Prima formă de restrictivitate am denumit-o restrictivitate 
individuală iar pe cea dea doua formă,restrictivitate socială. 
 Pentru început este bine să pornim cu restrictivitatea individuală şi să vedem care din 
caracteristicile fundamentale au determinat-o,cum s-au determinat aceste caracteristici şi care este 
ordinea derterminării sau autodeterminării lor şi totodată în ce măsură au influenţat caracterul fiinţei 
umane din punct de vedere al dimensiunii sale istorice.Pe urmă vom putea pune în discuţie 
caracteristica de restrictivitate socială care este o sumă a restrictivităţilor individuale. 
 Restrictivitatea individuală este caractersitica fundamentală a fiinţei de a se partaja pe sine şi 
departaja de societate printr-un sumum de calităţi pozitive sau negative pe care le posedă acea fiinţă 
prin natura sa de a da dimensionalitate prin Iluzia Vieţii atât cunoaşterii cât şi necunoaşterii de orice 
natură. 
 Acest lucru se desfăşoară prin capacitatea fiinţei de a-şi determina un întreg al său prin care ea 
se reprezintă şi care devine parte inalienabilă din aceasta dar căruia îi conferă la rândul său tot felul 
de calităţi structurale datorită caracteristicilor sale fundamentale. 
 Ei bine,şi aceste caracteristici sunt datorate Iluziei Vieţii,care după cum am scris în 
Coaxialismul,începe odată cu apariţia Persoanei, a Personalizărilor acesteia a căror sumum 
formează Noţiunea în care acestea se reflectă primind fiecare Personalizare în parte o anume 
Noţiune. 
 Oricât de uimitor ar părea dar toate caractersiticile fundamentale ale fiinţei nu sunt nimic 
altceva decât un număr de noţiuni trecute bineînţeles prin filtrul Iluziei Vieţii şi care se rsfrâng 
asupra fiinţei. 
 Oare orice element al Cunoaşterii cum sunt şi aceste caractersitici fundamentale ale fiinţei sunt 
fiecare în parte câte o  Noţiune a unei Personalizări.  
 Aceasta înseamnă că orice cuvânt rosteşte fiinţa umană,fiind o anume Noţiune acesta este 
posedat de către o anumită Personalizare şi astfel în cadrul Noţiunii acelui cuvânt sunt lumi şi 
universe infinite? 
NU! 
   O spun şi o repet că în nici un caz. 
 Elementele Cunoaşterii nu sunt echivalente cu elementele limbajului,chiar dacă şi unele şi 
altele sunt posedate dă către o noţiune în sine. 
 Elementele Cunoaşterii sunt Noţiuni unde fiecare în parte este posedată de către o anumită 
Personalizare.Cuvintele fac parte din elementele limbajului omenesc de exemplu. 
 Ele în calitate de elemente ale Cunoaşterii sunt reduse la limbaj.Astfel,noţiuni ca şi 
casă,şosea,rădăcină,mugure,etc.  
 Nu sunt noţiuni distincte ale unor Personalizări şi nici ale Elementelor Cunoaşterii.Ele nu sunt 
altceva decât noţiuni ale limbajului prin care fiinţa poate comunica la nivel 
individual,spiritual,social şi metafizic mai înainte de toate cu sine şi pe urmă cu membrii 
societăţii,chiar dacă în societatea actuală bolnavă fiinţa comunică mai înainte de toate cu membrii 
societăţii şi pe urmă cu sine ceea ce duce indubitabil la înstrăinarea de sine. 
 Când folosim aceste noţiuni ale limbajului nu facem altceva decât să reflectăm prin capacitatea 
noastră spirituală dată de caractersiticile fundamentale, Elementele Cunoaşterii, transpuse 
transcedental prin Iluzia Vieţii în elemente ale limbajului nostru dar unde fiecare în parte au un 
înţeles mult diminuat şi schimbat,tocmai datorită Iluziei Vieţii de care aminteam şi nu în ultimul 
rând datorită modului de structuralizare a acestor elemente ale Cunoaşterii, datorat naturii  fiinţei 
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umane,care nu poate face nimic altceva decât să folosească un singur element dintre acestea, să-l 
generalizeze iar prin intermediul său să reflecte toate celelalte elemente. 
 Toate acestea se datorează naturii sincretice a fiinţei umane, natură care nu poate fiinţa dacă 
diversitatea nu este filtrată prin unitatea unicităţii. 
 Astfel atunci când folosim cuvântul limbaj,limbajul în sine devine o Noţiune care întradevăr la 
fel ca şi Existenţa poate avea lumile şi Universele sale , dar în realitate această noţiune în sine nu 
este un limbaj ci faţa unei Personalizări a Persoanei care este primită de către fiinţa umană drept 
filtru prin sita căruia se pot cerne toate celelalte Noţiuni. 
 Cum se pot cerne toate celelalte Noţiuni când cuvinte ale limbajului ca cele amintite adineaori 
nu sunt considerate ca fiind Noţiuni ale unor Personlizări ale Persoanei? 
 Acest fapt se datorează  diferenţierii semantice a noţiunilor,după următoarea 
structură.Limbajul în sine este o Noţiune dar nu şi structuralizarea acestei Noţiuni care sunt 
cuvintele,chiar dacă această structuralizare este o reflectare pală,filtrată de Iluzia Vieţii a 
adevăratelor Noţiuni ale Personalizărilor Persoanei. Structura Noţiunii de limbaj,sunt cuvintele. 
 Orice structură a unei Noţiuni nu poate fi Noţiunea în sine,ci caractersiticile acesteia de a se 
denominaliza.Aceste caracteristici constau în numărul de cuvinte,în înţelesurile acestora şi nu în 
ultimul rând în capacitatea lor de a închega structuri ale unor creaţii de excepţie. 
  Aici mă refer la opere literare, ştiinţifice, filosofice, etc. 
 Cu toate acestea oricine poate spune că nu înţelege,cum anume,cuvintele din cadrul Noţiunii 
de limbaj nu sunt Noţiuni ale unor Personalizări dar cuvinte din cadrul aceluiaşi limbaj pot deveni 
Noţiuni ale unor Personalizări, printre care aş aminti Existenţa,Personalizarea şi Nonexistenţa. 
 Personalizarea poate aparţine Existenţei dar la fel de bine poate aparţine şi Nonexistenţei sau 
altor Personalizări, unde fiecare în parte întregeşte doar un singur element al Cunoaşterii. 
 Astfel Personalizarea nu poate fi considerată nici ea ca un element distinct al Cunoaşterii decât 
asociat altor elemente distincte.Prin urmare noi nu cunoaştem decât două elemente distincte ale 
Cunoaşterii: Existenţa şi Nonexistenţa. Dar limbajul? 
 În totalitatea noţiunilor sale de structură care sunt cuvintele nu ar putea fi un element distinct 
al cunoaşterii? 
 Dacă până acum am lăsat să se înţeleagă că din punct de vedere al întregului său ar putea fi un 
astfel de element ,de data aceasta am ajuns în faza în care putem atribui limbajul unei alte 
structuri,şi anume Existenţei. 
 Limbajul în primul rând există ca atare şi el împreună cu tot bagajul său structural aparţine 
Existenţei, de aceea nu putem afirma că este un element al Cunoaşterii în stare pură cum sunt cele 
care definesc fiecare în parte o Noţiune a unei Personalizări. 
  În cele din urmă am ajuns să definim doar două elemente în stare pură ale Cunoaşterii pe care 
noi le putem identifica într-o oarecare măsură.Cu toate acestea ce anume putem noi identifica? 
Putem identifica Nonexistenţa? 
 Da, voi răspunde în măsura în care un lucru sau un fenomen nu există. Dar oare nonexistenţa 
acelui lucru sau fenomen nu o realizăm prin prisma Existenţei? 
 Când afirmăm că acel munte nu există,de fapt nu ne referim tot la existenţă,deci la 
posibilitatea ca acel munte să existe mai înainte de toate iar atunci când înaintea noastră muntele nu-
şi face apariţia,deci nu aparţine Existenţei ideatice, afirmăm că el nu este? 
 Deci chiar şi atunci când invocăm Nonexistenţa, o facem prin intermediul Existenţei, ca unic 
element pur al Cunoaşterii care ne este dat să-l cunoaştem într-o oarecare măsură. 
 În realitate noi NU ştim ce este de fapt Nonexistenţa, fiindcă de câte ori încercăm să aflăm 
acest lucru vălul Existenţei în care ne desfăşurăm prpria noastră fiinţare se lasă greoi peste cugetul 
fiinţei noastre. 
  În concluzie tot ceea ce ştim cu adevărat este că existăm  
 Limbajul este un mod Iluzoriu , scăldat de către Iluzia Vieţii, care ne aminteşte oarecum într-
un mod mai apropiat despre ce anume se află în spatele Existenţei, despre Noţiune şi Noţiunile 
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Personalizărilor, unde fiecare se reflectă în cealaltă realizând astfel un limbaj Universal, 
transcedental, al elementelor pure ale Cunoaşterii care se răsfrânge într-o mică măsură mult 
deformată şi la nivelul limbajului fiinţei umane dându-i acesteia caractersitica sa divină, prin 
Demiurgitatea proriului său limbaj. 
   În acest caz mă refer la Persoană şi Personalizările acesteia, unde limbajul lor Universal dat 
de către elementele pure ale Cunoaşterii comunică în cele mai felurite chipuri cu putinţă. 
 După cum am mai afirmat, limbajul nu este numai cel al cuvintelor ci poate fi al culorilor, 
semnelor, sunetelor,etc. 
 Chiar şi limbajul muzical este un limbaj, ce poate fi mult mai evoluat decât cel al cuvintelor de 
exemplu. 
 Revenind restrictivitatea individuală a fiinţei observăm că aceasta să datorează raportării 
acesteia la tot ceea ce înseamnă în primul rând nefiinţă. 
 Acest lucru se datorează propriului său limbaj,prin care orice ar face, atât subconştient cât şi 
conştient într-o anumită măsură, fiinţa este într-o continuă raportarea la sine prin sine şi pentru sine, 
pe baza unui singur element cunoscut în realitate din întreg limbajul cuvintelor,culorilor,sunetelor şi 
al altor tipuri de limbaj. 
 Acest cuvânt este „Eu Exist” prin aceasta fiinţa se autorestrictivizează faţă de tot ceea ce o 
înconjoară care primeşte automat denumirea de mediu. 
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FALSITATEA EXISTENŢEI NOASTRE SAU A EXISTENŢEI ÎN SINE FAŢĂ DE LIMBAJUL 
PUR UNIVERSAL? 
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 Mediul pentru fiinţă nu este nicidecum un străin faţă de care aceasta se raportează,ci o 
prelungire a funcţiilor sale sociale şi vitale de care fiinţa în calitatea sa de element restrictiv se 
desfăşoară.Restrictivitatea individuală se datorează în primul rând limbajului. 
 Datorită faptului că Omul nu cunoaşte decât un singur element al cunoaşterii Universale în 
realitate şi acel element este Existenţa,sau tot ceea ce se poate distinge prin intermediul vălului 
acesteia a formei sau compoziţiei altor elemente ale cunoaşterii Universale care oricât de mult am 
dori să le ştim ele ne sunt distorsionate într-un mod care nu are nici o legătură cu elementul 
respectiv decât propria lui distorsiune. 
 Această distorsiune se datorează Existenţei în principal şi Iluziei Vieţii în plan secund. 
 Odată ce noi cunoaştem ca fiind cel mai apropiat element de realitate Existenţa,sub impulsul 
căreia ne ducem zilele şi aceasta este doar un singur element din infinitatea de elemente ale 
cunoaşterii date de infinitatea de noţiuni ale infinităţii Personalizărilor, şi cum fiecare noţiune a 
fiecărei Personalizări în parte este un element al cunoaşterii universale, acest lucru înseamnă că ceea 
ce cunoaştem aproape de Adevărul Noţional (vezi Coaxialismul) este tocmai, Personalizarea 
Existenţei, sau mai bine spus Noţiunea acesteia. 
  Ea ne face să vedem toate celelalte elemente ale cunoaşterii aşa cum ne sunt redate. 
 Acest fapt ne determină să înţelegem unicitatea şi individualitatea fiecărei fiinţe în parte. 
 Dacă ne-ar fi fost dată posibilitatea să cunoaştem două sau mai multe elemente la fel cum ne 
este dată posibilitatea de a cunoaşte Existenţa,atunci fiinţa ar fi cu totul şi cu totul diferită.nu ar mai 
fi o fiinţă care să posede o restrictivitate individulă,ci doar una socială iar înţelesurile într-un atare 
Univers ar primi o cu totul altă turnură. 
 Restrictivitatea individuală, o determină pe fiinţa umană,în acest caz să se raporteaze mereu la 
Neantizare dar odată cu aceasta să reuşească şi dimensionalizarea proriei sale vieţi.  
 Întrucât doar raportat la moarte Omul ştie că vieţuieşte.dacă nu ar fi moartea nu ar fi nici viaţa. 
  Astfel fiinţa umană este o fiinţă prin excelenţă restrictiv individuală.  
 Fiind restrictiv individuală datorită unicului element cunoscut ea are totuşi capacitatea de 
esenţializare, capacitate datorată Neantizării şi mai mult decât atât a Aneantizării, întrucât prin 
Neantizare fiinţa se raportează la moarte iar prin Aneantizare aceasta înţelege că moartea nu 
reprezintă altceva decât o nouă stare prin care Omul trece la fel ca şi viaţa sau ceea ce a fost înainte 
de aceasta, adică înainte de a se naşte. 
 A mai fost Om sau animal, plantă sau orice altceva se poate vedea în faza de formare 
intrauterină a noului născut când mai înainte de toate are formă de mormoloc, iar din coada acestui i 
se vor forma picioarele. 
 Această formă amfibiană aminteşte de trecutul mult mai îndepărtat al Omului când reptilele 
erau stăpâne în această lume, rămânând un străvechi reper al evoluţiei biologice. 
 Astfel, undeva,cândva pe această planetă sufletele unor alte entităţi au trecut şi prin faza 
amfibiană. Ce este important este că acestea nu erau oameni. 
 Esenţializarea constă prin raportarea fiinţei umane atât la Neantizare din punct de vedere 
conştient, cât şi la Aneantizare din punct de vedere subconştient. 
  Viaţa fiinţei umane nu se produce numai conştient,dar mai ales subconştient. 
 Conştientul şi subconştientul sunt cele două repere din viaţa Omului care au terminaţiile şi se 
sprijină pe Neantizare (conştient) şi Aneantizare (subconştient). 
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 O formă de Anenatizare este şi acel mormoloc din faza intrauterină, dar este o formă prin care 
ceea ce cunoaştem noi ca fiind biologic în acest vis dat de Iluzia Vieţii ne arată că am fost din acest 
punct de vedere, atenţie mare, nu din altul, amfibianul respectiv. 
 De ce am tras atenţia unui anumit punct de vedere este faptul că chiar dacă forma biologică în 
plin avânt al construcţiei sale lasă să se întrevadă anumite urme genetice ale unui trecut atavic, 
aceasta nu înseamnă că şi sufletul fiinţei umane are acel statut atavic, dimensionat astfel istoric. 
 În nici un caz. Lumea aceasta ca toate celelalte lumi în care sunt proiectate dimensiunile 
temporare sau spaţiale sau în cazul altor lumi, alte şi alte dimensiuni, care nu aparţin lumilor 
respective, ci doar sunt reflectate în acestea, sunt lumi tranzitorii, în care pot exista nu numai un 
început sau un sfârşit ci mai multe astfel de începuturi sau sfârşituri în care fiecare are propriul său 
opus. 
 Datorită esenţializării şi deci a caracteristicii de Esenţialitate a fiinţei umane, Omul poate 
defini două forme ale caractersiticii sale fundamentale de bază, care este Restrictivitatea, definind 
astfel restrictivitatea individuală şi restrictivitatea socială. 
 Restrictivitatea în sine se datorează cunoaşterii unui singur element din cunoaşterea 
Universală,Existenţa,devenind astfel restrictiv faţă de faptul că vede toate celelalte elemente prin 
vălul acesteia. 
 Dar datorită caractersiticii sale Esenţialitatea, Omul reuşeşte să esenţializaze această 
cunoaştere a unui singur element, şi să o raporteze atât conştientului său prin Neantizare cât şi 
subconştientului prin Aneantizare, dovedind astfel o restrictivitate individuală prin Neantizare şi o 
restrictivitate socială prin Aneantizare. 
 Restrictivitatea individuală prin Neantizare se naşte datorită faptului că Neantizarea raportează 
Omul ca individ la moarte, ca neant, pe când restrictivitatea socială se datorează faptului că Omul se 
raportează pe sine ca individ Aneantizării care de fapt devin o lume a subconştientului plină de o 
multitudine de alte şi alte elemente atât din trecutul atavic al anumitor domenii prin care Omul este 
informat dar mai ales din viitorul la fel de fascinant în care Omul doreşte să se piardă  încercând să-
şi definească totuşi pe cât posibil şi statutul său restrictiv. Acest lucru îl îndeamnă să devină fiinţă 
socială.  
 Ce anume îi determină caracterul Demiurgic al Omului? Oare capacitatea sa de a esenţializa 
prin abstracţiune anumite aspecte reliefante din existenţă? 
 Exact. Omul îşi clădeşte prin esenţializare mai înainte de toate proriul său Univers abstract ca 
mai apoi să încerce a-i da acestuia conotaţii materiale.Întreaga creaţie a omenirii mai înainte de toate 
a fost o abstractizare în minţile oamenilor ca mai apoi să se materializeze în ceea ce ştim că există. 
Oare abstractizarea nu aparţine existenţei? 
   Care este limita dintre Existenţă şi opusul său Nonexistenţa? 
 Şi abstractizările aparţin Existenţei fiindcă ele există în mintea fiinţei umane chiar dacă nu au 
un veşmânt de ordin material.Nici măcar veşmântul material nu este astfel decât tot în simţurile 
noastre întrucât tot acest veşmânt s-ar schimba im ediat dacă simţurile noastre s-ar schimba. 
 De altfel materia există doar în închipuirea noastră,fiind un simplu vis la fel ca tot ceea ce ne 
înconjoară.Atunci ce anume este adevărat în toată această lume falsă?Pentru a ne răspunde la o 
asemenea întrebare va trebui mai întâi de toate să înţelegem ce anume este fals pentru a putea face 
diferenţa dintre fals şi adevăr. 
  Oare existenţa noastră este falsă sau Existenţa în sine? 
  Oare gândurile noastre sunt false sau existenţa lor? 
 Oare limbajul nostru este fals,sau existenţa lui,cum de altfel şirul acestor întrebări poate 
continua la nesfârşit. 
 Dacă ar fi Existenţa ca Noţiune a unei Personalizări falsă atunci înseamnă că şi existenţa 
nostră ca fiinţe umane este falsă? 
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 În primul rând Existenţa în calitatea sa de Noţiune a unei Personalizări este falsă doar în 
măsura în care fiecare Noţiune a unei Personalizări în parte întregeşte prin adevărul său Iluzia,chiar 
dacă la acel nivel nu este cazul să vorbim de Iluzie a vieţii. 
 Astfel Adevărul determină Iluzia.Acest fapt denotă că doar Iluzia este cea adevărată. 
 Cu toate acestea Iluzia este un adevăr în sine,un adevăr al Iluziei în sine.Prin urmare fiecare 
Noţiune a Personalizărilor care întregeşte Iluzia este un Adevăr,un cuvânt pur al Limbajului pe care-
l pot denumi:Limbajul Pur Universal. 
  Această stare de lucruri se poate translata la nivelul existenţei fiinţei umane? 
 După cum am mai afirmat până acum doar un singur element din această infinitatea de 
elemente al Limbajului Pur Universdal îi este cunoscut fiinţei umane ,şi anume Existenţa. 
 Toate celelalte elemente care ne parvin în conştiinţa nostră, şi pe care le folosim întreaga viaţă 
pentru a ne întregi Universul nostru abstract sunt elemente care au întradevăr rădăcina în elementele 
Limbajului Pur Universal dar ele ajung la noi foarte mult distorsionate,astfel încât sensul lor iniţial 
este mult schimbat faţă de cel pe care-l vom da noi,întrucât fiinţa umană nu are acces decât la un 
singur element sau putem să-l denumim chiar şi cuvânt al Limbajului Pur Universal. Vă puteţi 
imagina ce ar fi dacă fiinţa umană ar cunoaşte două sau mai multe cuvinte din acest limbaj? 
 Cu siguranţă că Omul ar fi o fiinţă schimbată totalmente faţă de imaginea palidă pe care o 
posedă în prezent. Dacă fiinţa umană ar cunoaşte mai multe cuvinte decât unul singur din Limbajul 
Pur Universal,unde fiecare cuvânt în parte poate fi interpretat ca fiind o Noţiune a unei 
Personalizări,atunci Coeficientul Logic 2 al Omului, bine-rău, frumos-urât, ar fi mai evoluat? 
  Adică alături de bine-rău ar mai fi şi un al treilea sau al patrulea opus? 
 Această întrebarea este poate cea mai importantă şi crucială întrebare a filosofiei de la 
începuturile sale şi până în prezent. Pentru a schimba numărul Coeficientului Logic va trebui să se 
schimbe totalmente lumea interioară a fiinţei umane,ca pe lângă doi opuşi să fie şi un al treilea sau 
un al patrulea. 
 Dacă fiinţa umană ar cunoaşte cel puţin încă un singur cuvânt în plus faţă de singurul cuvânt 
care-l cunoaşte,şi anume Existenţa, din Limbajul Pur Universal, Omul nu numai că ar gândi cu mai 
mult de doi opuşi, dar numărul acestora ar fi echivalent cu numărul cuvintelor noi cunoscute 
deînmulţit cu 2? 
  De ce deînmulţit cu 2? 
 Fiindcă dacă cu un singur cuvânt al Limbajului Pur Universal fiinţa umană va putea opera cu 
doi opuşi la un al doilea cuvânt aceasta va putea opera cu patru,iar la un al treilea cu şase,numărul 
opuşilor fiind echivalenţi cu numărul cuvintelor cunoscute din cadrul Limbajului Pur Universal? 
  NU! Categoric NU! 
 Spun aceasta întrucât întreaga Logică se bazează pe Existenţă şi se raportează la Nonexitenţă 
prin capacitatea de Neantizare a fiinţei umane. 
 Pentru a se putea gândi cu mai mult de doi opuşi,cum de altfel se întâmplă în lumea noastră va 
trebui să înţelegem şi mai profund singurul cuvânt cunoascut al Limbajului Pur Universal. 
 Acest fapt înseamnă că noi cunoaştem Existenţa dar nu îndeajuns pentru a putea gândi cu cel 
puţin trei sau patru opuşi? 
 Acesta este răspunsul meu. Profunzimea acestui cuvânt este atât de vastă încât cine ar 
cunoaşte-o în întregime ar putea gândi cu o infinitate de opuşi,având o infinitate de Coeficienţi 
Logici şi nu numai doi. 
 Noi cunoaştem Existenţa, doar că ceea ce cunoaştem din aceasta sunt doar două procente 
dintr-o infinitate. 
 Noi nici măcar matematic nu putem opera cu procente din infinitate fiindcă nu ştim unde 
anume începe şi unde se termină infinitatea. Tot ce ştim,şi asta este un lucru bun, este că infinitatea 
există şi că aparţine Existenţei. 
 Prin urmare întreaga Logică aparţine numai şi numai Existenţei chiar dacă se raportează la 
unicul său opus cunoscut de Om, Nonexistenţa. 
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 La întrebarea de adineaori dacă existenţa noastră este falsă sau nu ,pot să afirm că DA! 
 Odată ce cunoaştem doar două procente şi astea raportate la un infinit pe care nu îl 
înţelegem,două procente din unicul cuvânt al Limbajului Pur Universal, existenţa nosatră este un 
fals al propriei noastre vieţi, fals care undeva, cândva   s-ar putea şterge cu buretele Aneantizării. 
  Prin urmare lumea pe care o trăim,vedem şi simţim este o lume falsă. 
 Ieri vedeam pe o perdea o gâză venită de undeva din grădină.Am privit-o şi pe loc mi-a venit 
ideea să o asociez cu destinul fiinţei umane. De ce? 
 Fiindcă probabil gâza habar nu avea că se află pe o perdea din biroul meu, cum nici noi 
oamenii nu ştim în realitate în fiecare clipă unde anume suntem şi ce facem, cu toate că avemm 
conştiinţa de sine mmincinoasă care ne spune că suntem stăpâni pe noi înşine. 
 Ce mare minciună.Vrând să o dau jos de pe perdea şi să o arunc în grădină,am strivit-o fără 
voia mea. Astfel se naşte evenimentul care survine prin necunoscut,astfel apare Inefabilul, Soarta 
sau Destinul? 
 Dacă gâza ar fi fost conştientă că se află pe perdea mea, ar fi realizat pericolul care o pândeşte 
şi ar fi zburat ea singură în grădină. Oare Omul câte pericole nu realizează? De cdâte ori nu pune 
vina pe „aşa a fost să fie” sau alte asemenea expresii care denotă neputinţa, dar şi mai mult falsitatea 
vieţii pe care acest inconştient care se dă marele cuceritor al planetei, o trăieşte? 
 La fel ca şi gâza din exemplul de adineaori,noi,oare de câte ori nu ne aflăm fără să ne dăm 
seama pe o astfel de perdea? 
 Ştim oare că suntem la un pas de moarte atunci când totul pare să ne meargă bine şi brusc, 
fulgerător, apare moartea din senin,la fel ca şi în cazul gâzei? 
  A fost acest destinul inefabil al gâzei? 
  Dacă eu nu aş fi dorit să o arunc din grădină,oare ar fi murit atunci? 
 Cu siguranţă că nu.Astfel dacă gâza ar fi fost conştientă de pericolul care o păzea nu ar fi 
murit.Vă daţi seama câte pericole ne paşte şi pe noi oamenii odată ce trăim o viaţă falsă,iar 
adevărata noastră viaţă este trăită decisă  şi văzută de alte sfere, cum de altfel am văzut şi eu acea 
frânturăin viaţa gâzei. 
 Odată ce am răspuns întrebării despre falsitatea existenţai noastre acum putem să trecem şi la 
ceea ce ar însemna dacă s-ar cunoaşte cel puţin un al doilea cuvânt din cadrul Limbajului Pur 
Universal, cuvinte formate din Noţiunile Personalizărilor Persoanei (vezi Coaxialismul). 
 Am arătat ceea ce ar însemna dacă am cunoaşte Existenţa pe deplin,şi că, cu cât vom cunoaşte 
mai în profunzime Existenţa cu atât vom putea urca pe scara ierarhică a Coeficienţilor Logici,de la 
2,cât avem în prezent la infinit,atunci când vom cunoaşte în întregime infinitatea 
Existenţei.Gândiţivă că întreaga Logică cu infinitatea sa de Coeficienţi Logici aparţine numai 
Existenţei. 
 Atunci când va mai apare încă uin cuvânt în plus din cadrul Limbajului Pur Universal, se va 
trece de la infinitatea Coeficienţilor Logici la Coeficienţii Antilogici, după cum i-am denumit eu, 
întrucât operează cu Nonexistenţa, şi aceştia vor avea o infinitate de astfel de Coeficienţi Antilogici, 
dacă ceea ce definim noi ca fiind infinitate se mai poate numi în acel caz,pe urmă la apariţia celui 
de-al treile cuvânt vor apare noi forme de structuralizare a Cunoaşterii, forme pe care ar fi impropriu 
să le numim Coeficienţi Logici, întrucât în acel context nu au nimic în comun cu Logica dată de 
Existenţă,etc. 
 Numărul cuvintelor din cadrul Limbajului Pur Universal este infinit, deci se poate realiza cât 
de vast poate fi acest proces al Cunoaşterii. 
 Atenţie însă, când am spus că numărul acestor cuvinte poate fi infinit am făcut-o doar din 
punctul de vedere al Existenţei şi nu al altui cuvânt,fiindcă putem vorbi de infinitate doar prin acest 
cuvânt divin al Limbajului Pur Universal şi nu prin intermediul altor cuvinte. 
 Revenind la întrebarea de adineaori în care mă întrebam dacă gândurile noastre sunt false sau 
existenţa lor, va trebui înainte de toate să reamintim că viaţa noastră în această lume este falsă, că nu 
numai că nu cunoaştem adevărul despre noi înşine neştiind cine suntem dar nici măcar nu putem să 
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ne apărăm în faţa unor vicistitudini peste care trecem fără să ştim unde anume călcăm la fel ca şi în 
exemplul gâzei de adineaori. 
 Odată ce  nu cunoaştem toate acestea ce anume sunt gândurile noastre,decât nişte muzicieni 
care cântă acorduri false din celebra arie a Existenţei? Nu, în nici un caz, existenţa muzicienilor nu 
este falsă în schimb acordurile cu care cântă aceştia aria Existenţei sunt false. Muzicienii (gândurile) 
nu pot fi false întrucât nici Existenţa în sine nu este falsă, ea nefiind altceva decât un cuvânt divin al 
Limbajului Pur Universal, din care cunoaştem infinit de puţin dar care încearcă să ni se destăinuie în 
cele mai paradisiace imagini, doar că nu era deajuns că noi avem o capacitate atât de redusă de a o 
înţelege, pe deasupra am mai şi luat-o pe-o cale istorică greşită, alegând Competitivitatea în locul 
Restrictivităţii, într-un cuvânt infernul în locul paradisului. 
 Adevărul este că şi din infern se poate vedea paradisul dacă doreşti cu adevărat acest lucru,iar 
paradisul adus în plin infern are o strălucire parcă mai pronunţată decât pe propriul său teritoriu. 
Astfel,existenţa gândurilor nu este falsă ci este fals doar ceea ce reprezintă şi gândesc acele gânduri. 
 Deci limbajul fiinţei umane este un limbaj fals,care nu reprezintă câtuşi de puţin adevărul prin 
semnele sale.Acest deziderat duce la faptul de a fi necesară demiurgitatea fiinţei umane, prin 
speranţa că odată şi odată întreaga falsitate subconştientă a limbajului uman va fi scoasă la iveală nu 
numai pe plan social dar mai ales pe cel individual. 
 Caractersitica fundamentală a Demiurgităţii se reflectă în lume cu Coeficient Logic 2, cum 
este şi lumea noastră prin sinusoidala sus-jos,care nu este altceva decât o altă abordare a binelui şi 
răului. Această sinuosidală este aceea care determină şi stă totodată la baza caractersiticii 
fundamentale de Demirgitate a fiinţei umane. Absolut totul este sinusoidal în lumea umană.  
  Societatea ca şi viaţa Omului în sine este sinusoidală cu suişuri dar şi cu coborâşuri. 
 Demiurgitatea este aceea care doreşte să clădească noi şi noi repere pentru ca sinusoida sa să 
poată atinge noi culmi.Acest aspect este cel care va duce în cele din urmă la mântuirea omenirii de 
Păcatul său Originar, acela de a încrca căile,alegând calea cea rea a Competitivităţii în locul căii 
bune a Restrictivităţi. 
  În schimb sinusoida Demiurgităţii este aceea care va salva Omenirea în cele din urmă.Cum? 
 Prin însuşi capacitatea sa de a determina o tendinţă mereu schimbătoare a tablourilor 
sociale,atingând apogeul cu Grupul Bilderberg,care este primul şi cel mai important pas către 
schimbarea definitivă a tendinţei,care până acum era aceea de statalitate într-o tendinţă vădită de 
globalizare. 
 Chiar dacă prin mijloace rudimentare la început, importantă este tendinţa acestui grup, de 
creare a unui stat mondial în cele din urmă. 
 Sunt mai mult decât convins că dacă omenirea ar fi  luat-o pe calea cea bună la începuturile 
istoriei sale, aceasta ar fi avut o singură limbă şi un singur stat mondial, iar religia nu ar fi existat, 
fiind înlocuită cu Spiritualismul fiecărui Om în parte. 
 Pornind însă din faza actuală,în care s-a greşit milenii la rândul, mai înainte de toate se vor 
putea mondializa interesele şi necesităţile omenirii chiar dacă acestea au sau nu un substrat meschin. 
 Odată mondializate prin companii transnaţionale şi diverse organisme internaţionale, va urma 
mondializarea statelor, la început prin afilierea celor mai puţin puternice economic, celor mai 
puternice iar în cele din urmă prin unirea tuturor statelor într-un stat mondial care să posede o 
singură economie mondială. 
 Religiile au fost create cu milenii în urmă, tot datorită căii greşite pe care se afla omeniorea,şi 
de aceea trecerea la schimbarea lor se va face treptat,prin apropierea fiinţei umane către sinele său şi 
nu către sinele vre-unui profet sau pretins Dumnezeu pe Pământ. 
 Acest lucru nu se va face peste noapte,ci la început asemeni statelor şi religiile se vor uni, 
urmând ca în cele din urmă să primească noi şi noi valenţe ale noilor ştiinţe şi descoperiri care vor 
schimba modul de gândire al oamenilor, transformând încetul cu încetul şi raportul lor cu 
divinitatea. 
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 Se va ajunge în cele din urmă la o religie mondială care în loc să dispară va primi un caracter 
filosofic profund,făcând trimiteri la religiile din trecutul milenar al omenirii doar sub formă de pilde 
sau de învăţături, fiindcă trebuie să recunoaştem religiile au cernut suferinţa umană prin sita lor 
deasă, care substituia fiinţa umană, îndepărtând-o de sinele său pierdut şi mai mult, substituind-o 
unui profet sau sfânt care ţinea loc de sine Omului. 
 Această înlocuire a Omului cu un sfânt sau cu un profet are şi partea sa sublimă, întrucât mult 
din ceea ce ar fi trebuit să gândească Omul despre sine o face sfântul sau profetul despre ce trebuie 
să fie făcut, lăsându-l pe Om mulţumit de sfatul primit dar fără să înţeleagă că acel sfat ar fi trebuit 
să fi izvorât la început din sine şi nu din slova altuia, întrucât ceea ce contează cel mai mult nu este 
cine anume ascultă cuvintele respective, ci cine le spune. 
 Cel care le spune se eliberează prin ele de un puroi mai vechi care sălăşluieşte în sinele său, 
puroiul Competitivităţii, şi ce este mai important este ca Omul, să scoată acel puroi afară din el şi nu 
să se mânjească cu puroiul altora. Scriam în The origin of God că odată creat Guvernul Mondial şi 
Religia Mondială nu vor mai exista războaie pe această planetă. 
 Este cât se poate de adevărat, dacă înţelegem prin război păruiala dintre două tabere, atunci 
când armele încep să-şi spună cuvântul. 
 În acea carte nu am făcut referire la cel mai mizer război al Omului cu dine însuşi care 
porneşte de la faza lui cea mai generalizată şi cea mai brută totodată, sub forma războiului 
economic, ajungând la o multitudine de alte şi alte reprezentări, până la războiul necontenit al 
Omului cu sine. 
 Toate acestea nu pot fi sub nici o formă înlăturate nici în cadrul unui stat mondial care să 
posede o religie mondială. Întradevăr vor putea fi înlăturate războaiele religioase,dar nu şi cele ale 
Competitivităţii. 
 Omul va înlătura pentru totdeauna războiul doar atunci când în adâncul sufletului său va 
înţelege odată pentru totdeauna CALEA greşită pe care a apucat-o cândva în negurile istoriei sale şi 
care este CALEA Competitivităţii,pe care va trebui să o înlocuiască cu aceea a Restrictivităţii. 
  Dacă fiinţa umană nu va face acest lucru se va autodistruge. 
 Acesta este drumul pe care va trebui să îl urmeze,chiar dacă obţinerea acestui deziderat se va 
face cu exterminarea a unui număr mai mic sau mai mare de oameni,care nu vor dori să se abată nici 
în ruptul capului de la calea Competitivităţii fiindcă astfel îşi vor pierde o mare parte din controlul 
asupra altor fiinţe umane,ce le-au fost subordonate până în acel moment. 
 În cazul că se va trece iarăşi la o înţelegere „frăţească” acest lucru va duce la autoexterminarea 
întregii omeniri,dar nu înainte ca urmaşii,urmaşilor noştrii să treacă prin nişte nenorociri şi 
catastrofe insurmontabile,datorită blestematei căi a Competitivităţii. 
 Demiurgitatea este salvatorul de facto al omenirii datorită caracteristicii sale sinusoidale. 
 Dacă nu ar fi avut această sinusoidă, care în cele mai tensionate momente duce la schimbarea 
de sens al societăţii indiferent că acesta este conştient sau subconştient,cunoscut sau 
necunoscut.Grupul Bilderberg fără să-şi dea seama că în momentele când discuta despre o 
contrapondere economică a occidentului faţă de statele blocului estic,socialiste,omenirea trăia poate 
începutul celui mai înălţător moment al său,şi anume momentul când în sfărşit începea şi pentru 
fiinţa umană numărătoarea inversă către schimbarea CĂII greşite pe care aceasta se afla. 
 Chiar dacă acest grup este format din cei care pot schimba destinele a miliarde de oameni în 
prezent, dintre cei care deţin Banul, oricât de paradoxal pare, tocmai aceştia sunt cei care vor 
îndepărta omenirea de ceea ce sunt ei azi şi de ceea ce deţin în prezent: Banul. 
 De aceea Omul oricât de trist şi de amăgit ar fi,oricât de sărac sau de supus,oricât de neliber 
sau constrâns, oricât de dezamăgit sau de disperat,poate în pofida tuturor acestor lucruri să facă unul 
singur, care le poate pune pe toate sub balanţa certitudinilor sau incertitudinilor sale. Acest magic 
lucru, este să SPERE! Speranţa nu moare niciodată şi nu poate fi constrânsă de nimeni, fiindcă ea 
reprezintă mereu o nouă posibilitate, o nouă şansă, un nou avânt. Aceasta este mama Demiurgităţii, 
prin care fiinţa umană a clădit imperii ca în cele din urmă să le ardă cu proria sa suferinţă, a clădit 
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cele şapte minuni, a clădit altare şi religii,descoperiri fabuloase în toate domeniile care s-au clădit 
prin speranţă. 
 Toate aceste înălţătoare construcţii sau clădit cu speranţa de a dăinui, ca arse în cele din urmă 
de atâta suferinţă vor fi dărâmate cu aceeaşi speranţă pentru a fi construite în locul lor alte şi alte 
edificii care şi ele vor fi arse de aceeaşi suferinţă a propriilor lor constructori dacă Omul nu va şti să 
aleagă în cele din urmă adevărata cale,cea care-l va apropia şi mai mult de sine , Calea 
Restrictivităţii, prin care Omul va uita de umilinţa milenară a ceea ce înseamnă alegerea unei căi 
greşite. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL XIII 
 
FENOMENOLOGIA COAXIOLOGICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu există şi nu va exista niciodată o realitate adevărată a ceea ce ne înconjoară.  
 Totul este un vis care distorsionează Conştientizarea noastră datorită Oglinzii Morţii în care 
ne privim întreaga Viaţă,Oglindă la care ne raportăm pentru a şti la fel de distorsionat ce este 
Viaţa.Dar pentru a şti ce este Viaţa trebuie să privim Lumea Morţii în care trăim.Ne naştem pentru a 
ne trăi fiecare propria sa Moarte! 
 Absolut totul depinde de Coeficientul Logic prin intermediul căruia gândim,Coeficient care 
ne arată lumea în funcţie de el şi nicidecum de noi,care nu suntem altceva,şi nici măcar atât,cât este 
fumul unei ţigări,dus spre nicăieri. 
 Având şi un Coeficient Logic atât de redus,noi nici măcar nu ştim şi nu vom afla vreodată ce 
anume este Cunoaşterea şi nici Conştienitzarea,întrucât pentru a afla acest lucru ar fi trebuit să avem 
un Coeficient Logic mai mare decât 2, şi nu 2 ca în prezent,iar atunci ne-am apropia cel puţin de ce 
anume poate fi Cunoaşterea,învăţând mai mult din acest Cuvânt al Limbajului Pur Universal care 
este Existenţa. 
 De ce toate acestea? 
 Fiindcă pentru a afla ce anume este Cunoaşterea,ar trebui să ştim ce este Necunoaşterea,la 
fel cum pentru a afla ce este Neantul ar trebui să ştim ce este Aneantul. 
 Omul îşi Conştientizează subliminal dar mai ales subconştient,Viaţa,sau ce crede el că 
este Viaţă,dar care face parte din Moartea sa. 



   76

 Întreaga sa Viaţă a Morţii,Omul se raportează la Neant,cum întreaga sa Viaţă prin 
Cunoaşterea se raportează la Necunoaştere. 
 Astfel Cunoaşterea devine Viaţa iar Neunoaşterea Neantul.Pentru a-şi putea înţelege 
Viaţa,Omul ar trebui să o Cunoască,mai înainte de toate.Pentru a putea-o Cunoaşte ar trebui 
să ştie ce anume este Necunoaşterea,precum alături de Viaţa Morţii sale, ar trebui să 
Cunoască Neantul.Omul nu poate Cunoaşte Necunoaşterea(Neantul) la care se raportează 
Cunoaşterea,şi nici Neantul(Necunoaşterea) la care se raportează întreaga sa Viaţă,datorită 
faptului că nu-l lasă Coeficientul Logic 2,care este prea redus pentru acest deziderat. 
 Spun aceasta întrucât,pentru a Cunoaşte Necunoaşterea(Neantul),ar trebui să 
Cunoască opusul Neantului,care este Aneantul sau cel puţin să se poată raporta la modul orb 
la acesta la fel cum se raportează Omul la Neant în timpul Vieţii sale în Moarte de pe 
Pământ.Spun aceasta pentru că odată Cunoscut opusul Neantului,Neantul devine Cunoscut în 
sine şi prin urmare fiind raportorul Cunoaşterii,sau cel la care se raportează Cunoaşterea,şi 
aceasta ar deveni Cunoscută. 
 Atâta timp cât cel la care se raportează Cunoaşterea nu este Cunoscut,fiind Neantul 
pentru Om,nici Cunoaşterea nu este Cunoscută. 
 Pentru ca Omul să se poată raporta alături de Neant şi la Aneant ar avea nevoie de cel 
puţin un Coeficient Logic 3,întrucât prin Coeficientul Logic 2 se raportează la Neant,iar prin 
3 la Aneant.Chiar şi Coeficientul Logic 3,dacă ar fi Cunoscut de Om,nu i-ar permite acestuia 
decât să se raporteze la Aneant dar niciodată să-l Cunoască decât ca fiind Necunoaştere sau 
Necunoaşterea Cunoscută,la fel cum este Neantul pentru Coeficientul Logic 2,întrucât pentru  
a deveni Aneantul Cunoaştere Cunoscută,ar fi necesar cel puţin un Coeficient Logic 4 în care 
alături de Neant ar putea să Cunoască Aneantul pe care să-l raporteze ca fiind Cunoaştere 
Cunoscută la opusul Aneantului, care ar deveni implict Necunoaşterea Cunoscută iar opusul 
opusului Aneantului devenind Necunoaşterea Necunoscută cum este Aneantul pentru Om.În 
schimb prin  Coeficientul Logic 5 ar Cunoaşte şi Opusul Aneantului ca fiind Cunoaştere  
Cunoscută putând să se raporteze la opusul,opusului Aneantului, ce ar deveni Necunoaştere 
Cunoscută iar abia opusul opusului,opusului Aneantului ar fi Necunoaştere Necunoscută,iar 
lista exemplelor ar putea continua după acest exemplu la infinit.Am definit Neantul ca fiind 
ceea ce este considerat de actuala Viaţă ca fiind Moarte,dar care în realitate poate însemna 
Viaţă iar actuala Viaţă:Moarte! 
 În schimb Aneantul la fel ca şi Neantul pot fi stări în care va ajunge Sinele omului sau din 
care provine în această lume-capcană,în care se află în prezent. 
 Am spus toate acestea,întrucât,Omul în această Lume a Morţii este şi orb şi surd,fără să ştie 
încotro se îndreaptă şi de unde vine.De aceea are impresia că totul se datorează Neprevăzutului,iar 
abia după ce priveşte în trecut cu mânia existenţei sale debusolate,realizează că acel Neprevăzut era 
de fapt un Destin!Că ar fi putut fi scris de dinainte de naştere,cu slovele de aur ale Limbajului Pur 
Universal,dar că nu are capacitatea de a citi aceste Cuvinte magice care-l definsec inclusiv pe el,cel 
care în această Lumea a Morţii se consideră „stăpânul” planetei,dar care în realitate nu este nimic 
altceva decât o şoaptă aruncată la întâmplare de Destin,într-o înserare friguroasă de toamnă târzie. 
 Conştientizarea,nu ne este dată să o vedem,probabil,indiferent de Coeficientul Logic,oricât 
de mare ar fi acesta,întrucât,a Cunoaşte Conştientizarea care este transformată în Cunoaştere de 
către Elementul-Oglindă,ar însemna,ca această transformare să devină ori una identică cu 
Conştientizarea,ceea ce nu ar mai fi transformare,ori una care să poată determina ceea ce s-a 
reflectat în Oglindă,pentru a se creea pe sine. 
 Dar,atenţie,în concluzie,Omul nu Cunoaşte Cunoaşterea întrucât gândeşte cu Coeficientul 
Logic 2,de bine-rău,frumos-urât,etc.Ceea ce înseamnă că pentru a Cunoaşte ar trebui ca pe lângă 
cele două opusuri să fie cel puţin un al treilea,întrucât alături de Conştientizare-Cunoaştere să fie cel 
de-al treilea opus care să spună ce sunt celelalte două,sau cel puţin să raporteze celelalte două la cel 
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de-al treilea opus.Conştienizarea este un Opus al Cunoaşterii,întrucât este reflectat de către 
Elementul-Oglindă într-o formă diferită faţă de Conştientizarea în sine.Atunci ce este un Opus? 
 Este ceva diferit total,parţial sau doar are o diferenţă neinteligibilă? 
 Dacă este neinteligibilă înseamnă că nu poate fi Cunoscută niciodată Conştientizarea,fiindcă 
dacă este neinteligibilă diferenţa,Conştientizarea nu se poate transforma în „ceva” diferit,adică în 
Cunoaşetere. 
 Atunci cum poate fi ea Cunoscută prin intermediul Oglinzii? 
 Abia acum îşi face necesară prezenţa Fenomenologia Coaxiologică. 
 Nu cred că există o „Conştiinţă Pură” a Logicii ci doar a Limbajului Pur Universal care este 
cu mult deasupra Logicii. 
 Nu Logica este aceea care deţine această Conştiinţă,ci Limbajul Pur Universal. 
 Logica nu este decât un simplu instrument prin care ne este redată nouă Cunoaşterea într-un 
mod distorsionat de către Iluzia Vieţii. 
 La fel ca şi la nivel de Viaţă-Neant-Aneant,putem şi în cazul Logicii să 
definimLogicul(Viaţa) sau ceea ce credem noi că este aceasta,chiar dacă eronat,Antilogicul(Neant) 
şi cel de-al treilea opus al Logicului care poate fi reprezentat prin Aneant,cum bineînţeles se poate 
continua cu această scală la nesfârşit.Cum poţi să foloseşti Logica ca făcând parte din Conştiinţa 
Pură,odată ce ea nu este nimic altceva decât instrumentul prin care Omul gândeşte în această Lume 
a Morţii sale? 
 Dar chiar şi aici poate fi o Logică în ceea ce înţelegem noi prin Logică,chiar dacă ea este 
supusă Iluziei Vieţii,şi chiar dacă ceea ce reprezintă cu adevărat este un fals.De ce fals? 
 Fiindcă este foarte departe de Adevărul Absolut,cunoscut şi utilizat doar de către Limbajul 
Pur Universal,de care am mai amintit de atâtea ori,unicul Limbaj care prin diversitatea sa alcătuieşte 
Conştiinţa Pură Universală.Oare chiar şi această Logică a noastră,distorsionată fiind, este o Logică? 
 Pentru aceasta trebuie în primul rând să vedem ce sau cine anume deţine rolul de Element-
Oglindă pentr noi oamenii,rol care ne „traduce” Conştientizarea noastră în Cunoaştere.Am spus 
până acum că acest rol poate fi deţinut de propria noastră planetă. 
 Una dintre întrebări este dacă plantea este rotundă,sau oceanul din faţa mea este real,sau de 
ce apa dă viaţă? 
 Este adevărat pentru fiecare Om aceste întrebări pot părea prosteşti,copilăreşti şi atât de 
simple încât fiecare dintre noi ar putea răspunde,doar că la o aprofundare mai detaliată ne dăm 
seama că ne apropiem de Adevăr prin aplicaţia nosatră Coaxiologică,tocmai prin astfel de întrebări 
puerile.Începând cu forma planetei. 
 Acest „ rotundă” ne aminteşte în primul rând de cerc care din punct de vedere geometric este 
cea mai complexă figură geometrică având pe circumferinţa sa o infinitate de puncte. 
 Astfel cercul este candidatul principal în cadrul acestei Iluzii a Vieţii care poate reprezenta 
geometric infinitul,iar sfera reprezentarea spaţială a acestui infinit.La ce anume se raportează 
Omul,în calitate de finit decât la infinit.Pornind de la cel de-al doilea exemplu cu apa.De ce tocmai 
apa este cea care dă viaţă şi oceanul sau ceea ce vedem noi ca fiind real în această lume este cu 
adevărat real? 
 În privinţa aceasta am mai spus de mai multe ori că nu,întrucât totul se datorează Iluziei 
Vieţii.dar oare nu apa este cea care ne dă viaţa? 
 Care este legătura dintre apă şi viaţă? 
 Cu toţii ştim că lipsa apei duce la dispariţia vieţii şi că organismele vii deţin cantităţi 
apreciabile de apă în structura lor,apă care ajută la funcţionarea proceselor biologice din cadrul 
acestora.În imaginea imediată,apare ideea că fiecare organism viu,este o maşinărie,care 
funcţionează în urma anumitor procese. 
 Aşa şi este,fapt care ne duce cu gândul la faptul că noi avem Cunoaşterea(aşa cum e ea 
datorită Iluziei Vieţii),că Viaţa se află în apa,din care sunt alcătuite organismele vii care 
funcţionează după anumite legi biologice bine stabilite.Abia acum apare relaţia dintre apă şi lege,iar 
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legea intervine în calitate de necesitate,de element fără de care Viaţa în această Lume a Morţii ar fi 
imposibilă. 
 În ce constă necesarul cel mai mare pentru a subzista al unui organism viu? 
 În apă.Mai mult decât orice va avea nevoie de apă.Ce reprezintă în acest context al vieţii 
apa? 
 Un necesar deci o legitate.Se poate vedea,cum pornind de la cele mai simple întrebări 
ajungem la cele mai cruciale reflectări ale logicii pământene.Dacă ne gândim la structura 
acesteia,observăm că este formată din doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen.Hidrogenul apar ca 
primul element în tabelul lui Mendeleev.Apa ca prim  element ce susţine viaţa.Să fie doar o simplă 
asemănare? 
 În nici un caz.Astfel înseamnă că Conştientizarea nostră se reflectă pentru a deveni 
Cunoaştere,mai înainte de toate în Oglinda Apei din cadrul acestui Element-Oglindă care este 
planeta noastră.S-ar putea ca această Oglindă să fie aceea care ne dă Cunoaşterea acestei lumi şi 
amăgitoarea Conştiinţă de sine,fapt care nu întâmplător ne face să vedem apa ca fiind ea în sine un 
organism viu. 
 Acest mod de a privi apa ne duce cu gândul la aplicaţia faptului că apa ar trebui să fie 
organismul viu din cadrul acestei planete care poate şti Adevărul despre noi,gândind cel mai „curat” 
din această lume supusă Iluziei Vieţii. 
 Astfel apa ar deveni un organism,o fiinţă uriaşă a acestei planete,care ştie mai multe decât 
întreaga omenire la un loc. 
 Nu degeaba încă din cele mai vechi timpuri era atât de des folosită în majoritatea ritualurilor 
religioase. 
 Ceea ce spun acum poate părea de domeniul fantasticului şi nu al filosoficului,dar vreu să fie 
luată în considerare doar în calitate de simplă aplicaţie coaxiologică cu privire la faptul unde poate 
duce o simplă întrebare referitoare la un anumit subiect, care iniţial părea o întrebare puerilă. 
 Elementul-Domeniu este cel care se reflectă neîncetat într-un alt Element – Domeniu care 
are faţă de acesta calitatea de Oglindă. 
 Noi oamenii,ne reflectăm la Elementul-Domeniu care este planeta noastră,deci mediul 
nostru înconjurător.La ce ne raportăm noi în decursul vieţii? 
 La Moarte! 
 Cum? 
 Prin raportarea a tot ceea ce ştim,vom şti sau am şiut la Neant.Atenţie! 
 La Neantul a cărui structură nu o Cunoaştem,fiindcă nimeni nu poate şti ce este în cadrul 
Neantului,dar al căîrui sistem îl Cunoaştem,fiindcă fiecare Cunoaştem că acela este Neant! 
 Pentru Cunoaştere Neantul poate fi privit şi în calitate de Necunoaştere. 
 Fiecare Cunoaştem că aceea este Necunoaştere. 
 Doar că totul se opreşte cam la acest nivel.Ştim „ceva” despre Neantul 
Necunoscut,total,adică Necunoscut atât ca structură dar mai ales ca sistem? 
 Nu! 
 Acela este Aneantul. 
 Aneantul este un Neant al Neantului,la care chiar şi Neantul se poate raporta şi-l „vede” ca 
fiind Neant până şi faţă de acesta. 
 Aneantul,raportat la Cunoaştere ar fi Necunoaşterea Necunoaşterii care prin accepţiune 
generalizată de negare a negaţiei ar trebui să devină tot Cunoaştere dar nu este deloc astfel în cazul 
de faţă,întrucât aici nu mai operăm cu elemenetele logicii bazate pe Iluzia Vieţii, ci în primul rând 
pe elementele coaxiologiei bazate pe opuşi. 
 Cel de-al treilea opus nu va fi niciodată echivalent cu primul,decât dacă între aceştia doi au 
loc o infinitate de alţi opuşi,iar la nivelul Aneantului ,nici nu poate fi vorba. 
 Referitor la Aneantizare acest termen,are două înţelesuri.Primul ar fi acela de opus al 
Neantului iar cel de-al doilea de stare de „după” Viaţă şi de „dinainte” de Viaţă. 
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 De ce s-a ajuns în această situaţie?Răspunsul este simplu şi anume prin Moarte Omul „vede” 
Neant,fiindcă nu Cunoaşte Moartea decât văzută prin prisma Vieţii. 
 Omul nu ştie ce se află dincolo de „Zidul Morţii” cel care desparte adevărata Moarte de 
Viaţă.Pentru Om,”dincolo” este sinonim cu Neantul.Prin urmare „dincolo” este Neantul dar care şi 
el trebuie să posede un opus al său şi acela este Aneantul. 
 Omul nu poate concepe o „Lume” în Neant,precum nu poate concepe ce înseamnă să-ţi 
pierzi definitiv acest „vis” care se numeşte propria sa Viaţă,fiindcă dacă ar accepta această pierdere 
nu ar mai găsi nici un sens al Vieţii. 
 Prin urmare,Omul crede într-o Lume de Dincolo pentru că crede în el,în sensul propriei sale 
existenţe. 
 Dar Lumea de Dincolo îi este reliefată ca fiind Neant şi din această cauză Omul va trebui să 
umple Neantul cu „ceva”,şi-l va umple cu modelele lumii lui,pe care o va considera ca fiind Lumea 
de Apoi. 
 Acest lucru este puţin probabil ca Lumea de Apoi să arate ca şi acest „vis” al Vieţii,întrucât 
este o lume a Neantului,a „ceva” diferit faţă de ceea ce Cunoaşte Omul aici.Omul Cunoaşte Neantul 
dar doar ca sistem fără să ştie ce anume conţine. 
 Şi Neantul are un opus în Aneant iar Aneantul înt-o altă stare care va fi diferită de el şi tot 
aşa la infinit. 
 Prin urmare Aneantul este doar o stare opusă Neantului dar care nu se află la frontiera dintre 
Viaţă şi Neant ci în cealaltă parte,adică dintre Neant şi Aneant.Poate fi Aneantul o stare din care să 
provină Omul înainte de naştere sau să ajungă după deces? 
 Da! Şi susţin aceasta cu toată tăria,întrucât Aneantul la fel ca şi Neantul sau Viaţa sunt 
sisteme,unul faţă de celălalt,sau Elemente-Domeniu care pot avea atât calitatea de Oglindă unul faţă 
de altul dar mai pot avea şi calitatea de a se reflecta într-o asemena Oglindă. 
 Atunci înseamnă că reacţionează între ele iar alături de acestea mai intervin în ecuaţie şi o 
altă infinitate de opuşi asemănători lor. 
 Astfel Sinele Omului poate trece din reflectarea sa într-un Element Domeniu care este 
Viaţa,(Planeta Terra)în alt Element Domeniu care este Neantul sau în altul care este Aneantul,etc. 
 Acest proces de reflectare a Sinelui se produce probabil în funcţie de o anumită Karmă pe 
care asemeni unui Limbaj celest o imprimă în propria sa carte de vizită Sinele,şi anume un alt fel de 
cod genetic care să fie valabil pentru lumile Neantului,Aneantului sau altele,şi nu pentru cele ale 
acestui vis pe care-l considerăm Viaţă şi care aparţine tipologiei de Universuri spaţio-temporale. 
 În schimb spaţialitatea şi temporalitatea nu sunt două dimensiuni în sine ci sunt două moduri 
prin care se reflectă Cunoaşterea la nivelul Coeficientului Logic 2. 
 La un alt nivel de Coeficient Logic vor apare noi dimensiuni.Deci,Aneantul este un opus al 
Neantului,un fel de Neant al Neantului pentru noi,care devine Necunoscutul total,Neantul putând fi 
cel puţin identificat ca fiind lipsa unor calităţi,faţă de Aneantul care nici măcar în acveastă calitate 
de lipsă nu poate fi identificat. 
 Acest lucru dovedeşte cu prisosinţă faptul că la un Coeficient Logic mai mare decât al 
Omului cu două nivele,Omul nu mai poate avea nici cel puţin capacitatea de a-l determina ca fiind o 
lipsă din „ceva” ca la Neant,tocmai fiindcă nu poate şti dacă această lipsă nu este tocmai inversul 
ei,adică surplusul. 
 Omul în schimb poate proveni din Aneant dinainte de a se naşte dacă Sinele său are o 
Amprentă Karmică(vezi Coaxialismul),prin care devine compatibil cu această lume a Vieţii noastre 
de acum,în cazul că vine dintr-o reflectare a Conştientizării Sinelui său în Aneant,ca i-a fost 
Oglindă,în cazul în care ar fi întrunit această probabilitate, sau poate să plece în lumile Aneantului 
dacă Amprenta Karmică a Sinelui său este compatibilă cu lumile acestei stări. 
 Conştiinţa Pură Universală este definită de către mine ca fiind totalitatea Limbajului Pur 
Universal care în urma reflectării dintre şi între Cuvintele acestuia determină noi şi noi înţelesuri ale 
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acestora care se definesc la rândul lor prin noi Cuvinte de sine stătătoare,întregind astfel Limbajul 
Pur Universal. 
 În cadrul acestui limbaj Nu poate fi vorba de o Conştiinţă Pură Universală în sensul prin care 
noi oamenii definim şi delimităm conştiinţa,ca fiind totalitatea formelor afective,cognitive şi 
volitive caracteristice individului pe o anumită treaptă a dezvoltării sale,întrucât alături de aceste 
forme,care sunt specifice fiinţei umane,mai sunt o infinitate de astfel de forme,unde fiecare la rândul 
ei este întregită de un Cuvânt pe care-l reprezintă,făcând parte din Limbajul Pur Universal. 
 Toate acestea nu se supun nici unei logici sau forme analoage vre-unei logici,întrucât atât 
Logica cât şi tot ce ar putea însemna infinitatea sa de opuşi se găsesc doar în cadrul unui singur 
Cuvânt al Limbajului Pur Universal care este Existenţa. 
 Iar toţi ceilalţi opuşi ai Logicii,sau,cum ar fi unicul posibil reperat de noi,în 
orb,Antilogica,devin posesori în cadrul lor ai infinităţilor de Coeficienţi din fiecăruia în parte. 
 Astfel toţi acesşti opuşi reprezintă Nivelele de Conştientizare,treapta superioară a 
Coeficienţilor Logici cu care operăm noi,respectiv Coeficientul Logic 2.Conştiinţa Pură Universală 
este o Conştiinţă care printre multe altele are şi calitatea de reflectare a Cuvintelor între ele. 
 Cunoaşterea privită din perspectiva Conştiinţei Pure Universale,nu este un panaceu 
structuralizat pe înţelesuri sau nonînţelesuri,pe simţire sau opuşi ai acesteia şi nici pe alte arii pe 
care noi le-am putea atribui verbului „a şti”,ci pe cu totul alte criterii,în nici un caz cum ar fi cele 
atributive sau paleative ale vre-unui interes,care naşte suspiciuni,dar şi dezinteres. 
 La acest nivel nu putem vorbi nici de Neant sau Aneant precum nici de infinitatea lor de 
opuşi aflaţi toţi în cadrul Existenţei,unde întreaga Existenţă devină o simplă şoaptă din acest Limbaj 
Pur Universal Infinit.Prin urmare Conştiinţa Pură Universală este Starea de Concepţiune,pe care o 
poate atinge doar Cuvântul Pur Universal. 
 Această Stare de Concepţiune nu are nimic în comun cu Demiurgitatea sau cu alte 
reprezentări pe care le-am întâlnit până în prezent.este un termen total nou,care nu a mai fost folosit 
sub această titulatură,întrucât defineşte indefinitul Pur şi Neatins,nepângărit de nici un gând sau vre-
o altă caracteristică a acestuia,de nici o Cunoaştere sau opus infinit al acesteia.În Starea de 
Concepţiune nu mai ajunge nici un opus infinit al Cunoaşterii,precum nici Cunoaşterea în sine,fiind 
înlocuită cu Sinele fiecărui Cuvânt în parte,al fiecărei Personalizări a Persoanei,care se Oglindesc 
una într-alta dar nu pentru a se Cunoaşte,chiar dacă din punctul de vedere al fiinţei umane sensul 
suprem este Cunoaşterea. 
 Starea de Concepţiune este definiţia Conştiinţei Pure a Gândului Pur a Factorului Creator şi 
Unic Întămplător. 
 Este adevărata faţă a ceea ce am putea noi defini Cunoaşterea,dar care alături de această faţă 
mai are inclus în ea o infinitate de opuţi ai acestei feţe,care la rândul lor au alte şinfinităţi de opuşi ai 
lor,depărtându-se în infinitate total de Cunoaştere şi de opuşii săi,zitându-i pentru totdeauna fiindcă 
fiecare sunt acolo nefiind! 
 Sau nu sunt acolo fiind.Este una din propoziţiile care ar putea oarecum foarte vag defini 
această Stare de Concepţiune. 
 De ce nu de Demiurgitate,fiindcă este tot o Stare de Concepţiune,deci creatoare a Factorului 
Nostru Creator,care se află în vârful piramidei acestei Conştiinţe Pure Universale. 
 Cu toate că am invocdat nu odată caractersitica demiurgică sau creatoare a Factorului 
Creator,acest „Creator” nu înseamnă „Creator sau Demiurgic” în înţelesul cuvântului omenesc,prin 
care a fi creator înseamnă a „realiza” ceva nou, a-ţi aduce un anumit aport la un lucru sau 
fenomen,etc. 
 Toate aceste privite prin sita Conştiinţei Pure Universale definită prin Starea de 
Concepţiune,vedem că însumează cu totul alte şi alte caracteristici şi nu de Creator în sensul 
cunoscut de Om. 
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 Aici caracteristica creatoare nu vine ca o consecinţă a unui nou aport adus acestor Universuri 
sau Lumi ale Existenţei de exemplu,întrucât toate acestea nu sunt nici noi dar nici vechi decât în 
funcţie de timp sau spaţiu. 
 Cuvintele nu sunt nici venite sau aduse şi nici spuse de „cineva” diferit de Factorul 
Primordial,pentru ca toate sunt şi au fost spuse într-un singur Cuvânt al Factorului 
Primordial,”EU” care deţine întreaga infinitate de Cuvinte ale Limbajului Pur Universal al 
întregii infinităţi de Factori Creatori printre care unul din această infinitate este tocmai 
Factorul Nostru Creator şi Unic Întâmplător.Totul şi Toate câte sunt dar mai ales câte nu 
sunt,sunt Cuvinte.Factorii Creatori,Persoana cu Personalizările Factorului Nostru Creator , 
abosolut Totul sunt Cuvinte!Sursa Cuvintelor Limbajului Pur Universal este Matricea 
Noastră,Instinctul,Adevărul Absolut,”EUL” Factorului Primordial care este acelaşi lucru cu 
Limbajul Pur Universal.Totul nu a fost clădit de nimeni niciodată,ci este atemporal,dar mai 
ales un Tot Matriceal al Instinctului,posedat de Scopul Matricei.Totul este un Scop!Celelalte 
Matrici poate că nu folosesc un Limbaj Pur Universal,ci alte forme opuse sau nu acestuia,pe 
care le denumesc impropriu,Forme de Expresie Matriceale. 
 De aceea Creaţia în realitate are cu totul altă conotaţie faţă de ceea ce înţelegem noi oamenii 
prin creaţie. 
 Ea nu este un aport şi nici o schimbare sau transformare,decât pentru lumea nosatră,în care 
Sinele nostru se Oglindeşte pentru a primi acest mod de a repera mediul sau chiar lumea în sine 
ei,deci Oglinda. 
 De aceea atunci când am dat definiţiile principalelor caractersitici fundamentale ale Omului 
am folosit termenul de Demiurgitate şi nu de Creaţie,întrucât pe cel de Creaţie l-am folosit într-un 
scop mult mai profund acela atribuit Factorilor Creatori.Faptul că Factorii Creatori sunt cei care 
determină la rândul lor Conştiinţa Pură Universală,vorbind Limbajul Pur Universal al Stării de 
Concepţiune este cât sde poate de adevărat. 
 Abia acum putem să ne facem o imagine mai amplă faţă de ceea ce înseamnă MĂREŢIA  a 
tot ceea ce ne înconjoară. 
 Dacă ne gândim doar la faptul că alături de Factorul Primordial mai sunt o infinitate de 
Factori Creatori,unde fiecare în parte foloseşte un Limbaj Pur Universal constituit dintr-o infinitate 
de Cuvinte,unde fiecare în parte este precum Existenţa în cazul nostru,putem să realizăm cam ce 
suntem noi acest firişor de praf în marea infinitate de infinităţi universală. 
 Această terminologie de „infinitate de infinităţi” este încă un atribut al Stării de 
Concepţiune,întrucât prin definiţia mea asupra infinitului,acesta este reprezentat printr-o infinitate 
de elemente care se reflectă în ele într-o infinitate de moduri şi astfel caractersitica infinitului este 
Oglinda. 
 Prin Oglindă infinitul este prezent în tot şi în toate de la cele mai mici şi neînsemnate nivele 
pe care le consideră Omul până la cele mai superioare.repet,tocmai datorită infinitului,nu există 
inferior sau superior decât în capul fiinţei umane. 
 Absolut totul,de la cel mai neînsemnat fir de praf până la cel mai măreţ Univers,sunt egale. 
 Atunci înseamnă că şi noi Oamenii nu suntem chiar firicelul neînsemnat de praf de dinainte. 
 Bineînţeles doar că am folosit acea remarcă pentru a putea înţelege mai bine,prin ceea ce 
înţelegem noi prin Cunoaştere cam ceea ce ne înconjoară.Infinitul este Oglinda,şi scriam în 
Coaxialismul despre Oglinda semantică a Infintului şi despre Cunoaştere care ar fi sensul Totului. 
 Cum poate fi Cunoaşterea sensul Totului când ea mai are o infinitate de opuşi? 
 Atunci înseamnă că şi cealaltă infinitate de opuşi este sensul Totului! 
 Dacă este aşa ,atunci înseamnă că şi toate celelalte infinităţi de opuşi ai acelor opuşi devin 
sensul Totului! 
 Atunci înseamnă că Starea de Concepţiune este sensul Totului al infinitului prin care acesta 
se regăseşte sub formă de Oglindă în tot şi în Toate. 
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 Omul vede Starea de Concepţiune ca fiind un atribut al Cunoaşterii sale,nefiind capabil să 
gândească mai departe. 
 Cu toate acestea Conştiinţa Omului se datorează în mare paret Necunoaşterii (afectivul şi 
volitivul) şi Cunoaşterii(cognitivul). 
 Ei bine,Starea de Concepţiune se reflectă prin infinitele sale în Om prin Conştientizarea sa 
pe care nu o Cunoaşte,respectiv prin iubire şi voinţă. 
 Este adevărat că fiecare Om va zâmbi atunci când îl vei întreba ce anume este iubirea sau 
voinţa dar dacă l-ai pune să descrie în esenţa lor aceste fenomene cu siguranţă că ar da tot felul de 
explicaţii dintre cele mai savante dar toate poziţionate în jurul subiectului,prin raportarea Omului la 
ce anume simte fără a putea să spună ce anume este iubirea sau voinţa prin ceea ce NU simte! 
 Faptul că Omul posedă în cadrul Conştientizării sale aceste douî elemente se datorează Stării 
de Concepţiune cea care este responsabilă prin infinitele sale de fiecare Oglindă în parte,în ea,în 
care se oglindesc toate câte sunt dar mai ales toate câte nu sunt. 
 Iubirea şi Voinţa sunt două Cuvinte ale Limbajului Pur Universal,altele decât Existenţa,care 
prin intermediul Stării de Concepţiune se reflectă în cadrul acesteia fiind Oglindite tocmai în 
Conştientizarea Sinelui uman.Aceste cuvinte pot fi ale unor Personalizări care să aparţină Persoanei 
factorului Nostru Creator,sau pot fi Cuvinte din Limbajul Pur Universal ale altor Factori 
Creatori,preluate de Starea de Concepţiune. 
 Nimeni nu poate şti de unde anume provin,tot ce pot să spun este că ele se află reflectate în 
Conştientizarea Omului,fiind bineînţeles distorsionate de către Elementul-Oglindă în care se 
Oglindeşte Omul,care este lumea noastră. 
 Revenind la Aneant şi Neant,Omul nu are decât caractersitica fundamentală de Neantizare şi 
nicidecum pe aceea de Aneantizare întrucât nici nu ar avea cum anume să o dobândească. 
 Aneantizarea survine doar uneori ca un substitut al inconştientiului uman,atunci când acesta 
se raportează la Necunoaşterea care nici măcar nu poate fi Cunoascută ca aparţinînd unui anumit 
plan existenţial. 
 Într-un cuvânt la Necunoaşterea totală,atât ca sistem cât şi în calitate de 
structură.Aneantizarea intervine cu adevărat doar în timpul naşterii sau al decesului,când devine o 
caractersitică fundamentală,după care se pierde în timpul derulării Vieţii din plină Moarte a Omului. 
 Acest lucru se întâmplă datorită faptului că atât la naştere cât şi la deces,Sinele Omului 
se raportează nu numai la Neant sau la ceea ce ar pute simboliza Necunoaşterea despre care 
ştie că există,ci se raportează şi la Aneant sau Necunoaşterea despre care nu ştie că există. 
 Acest lucru devine atât posibil cât şi necesar dat fiind faptul că Sinele în acelel moment îşi 
caută un echilibru din interiorul căruia să poată găsi sursele unei noi Conştientizări sau prelungirea 
vechii Conştientizări în noile condiţii apărute,precum doreşte aflarea unei noi Oglinzi(Lumi) 
compatibile,sau în caz contrar,revenirea la cea veche.Acest lucru face neapărat Anenatizarea 
necesară. 
 Ce este de fapt momentul crucial al naşterii sau al decesului? 
 Cum survine iadul sau paradisul unei noi lumi?Azi noapte am avut un vis ciudat în tipul 
somnului. 
 Se făcea că mă aflam într-un tren supraaglomerat,care mergea lin şi în viteză pe o câmpie 
verde,dar de un verde crud primăvăratic.Deodată am intrat într-un oraş pe care-l admiram într-un 
mod deosebit datorită clădirilor sale cochete de un lux orbitor.Odată ajunşi într-o staţie,trenul se 
opri.Era o staţie asemănătoare staţiilor aeriene de metrou,care nu semăna cu o gară clasică.În acea 
staţie în contrast cu clădirile minunate se aflau câţiva cerşetori dezbrăcaţi care mureau de foame şi 
dârdâiau de frigul care muşca nemilos din oameni.Unii cerşetori erau şi handicapaţi,cu membre 
întoarse sau unul dintre ei chiar avea capul mutilat în aşa hal încât părea o tavă diformă de os şi 
carne,decât un cap omenesc.Dârdâiau cumplit sărmanii şi nimeni nu le dădea nici o mână de 
ajutor.Pe moment mi-am spus în sinea mea că trebuie să fi săvârşit mari păcate aceşti cerşetori 
mutilaţi dacă se chinuie aici,în acest minunat oraş într-un astfel de hal.Dacă aş fi murit în acel 
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moment când îmi spuneam toate acelea aş fi rămas cu imaginea eternizată a cerşetorilor mutilaţi 
cumplit dar şi a oraşului acela,imagine pe care în visul vieţii nu am văzut-o niciodată în starea de 
veghe. 
 Aceea ar fi devenit lumea mea,dar şi lumea în care mă năşteam,poate pentru o nouă Viaţă 
sau poate doar pentru aceea frântură de clipă pe care aveam să o eternizez prin moarte născându-mă 
în ea. 
 Este doar o posibilitate,precum o altă posibilitate este să ai ultima imagine a lumii în care ai 
trăit starea de veghe.Şi într-un caz dar şi în celălalt intervine Aneantizarea,prin raportarea Sinelui 
Omului prin propriul său subconştient la Necunoaşterea necunoscută care nu o poate face în stare de 
veghe. 
 Chiar şi atunci când trecerea nu se face printr-un vis din timpul somnului ci prin visul stării 
de veghe care este Iluzia Vieţii,odată intrat Sinele Omului în faza de dinaintea Morţii,acesta îşi 
pierde treptat legătura cu Oglinda care-i dădea visul de Cunoaştere al stării de veghe,intră în faza 
premergătoare Morţii când Viaţa lui trece pe un plan subconştient,unde intervine în mod direct 
Aneantul,ca fiind Cunoaşterea Necunoscută. 
 Moartea sau naşterea survine în momentul când subconştientul este transferat în totalitate 
Aneantului sau Necunoaşterii Necunoscute. 
 Acel moment coincide cu Evenimentul Morţii sau Naşterii,Eveniment când Sinele,în calitate 
de Element-Domeniu îşi regăseşte propria sa raportare la Necunoaşterea Necunoscută şi îşi întrerupe 
total reflectarea în Oglinda de până atunci,lumea noastră în cazul morţii sau posibil tot aceasta sau o 
altă lume în cazul naşterii. 
 Momentul când se produce Evenimentul Aneantizării sau raportarea la Necunoaşterea 
Necunoscută a Sinelui Omului se întrerupe reflectarea conştientizării acestuia în Oglinda planetei 
care este această lume,şi îşi caută un Echilibru în noi posibile reflectări. 
 Aceasta este Moartea şi Naşterea. 
 Întrebarea este dacă lumea (ultimele imagini sau ultima imagine)văzută de Sinele Omului 
atunci când se produce Evenimentul Morţii şi implicit al naşterii într-o altă lume,devine o imagine a  
noii lumi,acea eternizare a ultimei imagini,indiferent că este a unui vis din timpul somnului sau al 
visului Iluziei Vieţii din starea de veghe? 
 Devine eternizată şi astfel prin ea se realizază naşterea într-o nouă lume? 
 Lumea acelei imagini? 
 Adineaori am spus că este posibil sau nu dar ce este sigur,este faptul că Moartea indiferent 
cum ar fi privită este o nouă naştere într-o lume care va rezulta prin reflectarea Conştientizrăii 
Sinelui Omului în Oglinda unei noi lumi,redându-i acestuia o nouă posibilă Cunoaştere sau de ce 
nu, chiar unul dintre opuşii acesteia pe care noi în această lume nici măcar nu putem să ni-i 
imaginăm.Atunci ce este momentul acela eternizat al ultimei imagini? 
 Chiar dacă în lumea noastră poate ţine o fracţiune de clipă,prin eternizarea momentului sau 
Evenimentului respectiv,această fracţiune de clipă poate dura o nouă Viaţă,interval în care se 
produce noua reflectare a Conştientizării Sinelui într-o nouă Oglindă,adică într-un alt Element-
Domeniu decât lumea noastră faţă de care Sinele Omului îşi poate afla calitatea de Element-
Doemeniu care să-şi reflecte Conştientizarea iar celălalt poate avea calitatea de Oglindă faţă de 
acesta. 
 Cu toate acestea,chiar dacă înţeleg mai multe,oare ştiu mai multe? 
 Cine sunt eu,tu,noi,voi? 
 Ce este de fapt conştiinţa Omului? 
 Să fie doar Conştientizarea sa alături de Cunoaştere? 
 Adică pentru Om,absolut nimic? 
 De ce nimic? 
 Fiindcă Omul nu-şi cunoaşte propria sa Conştientizare precum nu-şi Cunoaşte nici 
Cunoaşterea. 
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 Tot ce ştie Omul este Iluzia Vieţii sale şi atât. 
 De fapt nu ştie nimic. 
 Degeaba se mândreşte cu toate cele şapte minuni. 
 Chiar dacă acestea ar fi un miliard de minuni ale lumii,Omul tot nimic nu ar Cunoaşte,iar 
dacă la absurd,ar ajunge să cunoască măcar un singur Eveniment din infinitatea de alte şi alte 
Evenimente,Omul,tot nu ar reuşi să se Cunoască pe sine. 
 Cunoaşterea de sine este cel mai greu fapt împlinit,fiindcă dacă le vei şti pe toate dar nu te 
vei Cunoaşte pe tine,tot nimic nu ai Cunoaşte! 
 De ce? 
 Toate acestea se datorează Limbajului Pur Universal,faţă de care Omul nu reprezintă nici 
măcar un scâncet. 
 Ce este Omul? 
 Un fenomen. 
 De ce?  
 Fiindcă reprezintă un Eveniment. 
 Care? 
 Acela de a fi un Element-Domeniu.  
 Pentru ce? 
 Pentru a se reflecta într-o Oglindă a Cunoaşterii. 
 De ce? 
 Ca să Cunoască. 
 Pe cine? 
 Conştientizarea sa. 
 De ce? 
 Pentru că este Iubire şi Voinţă? 
 A cui? 
 A nimănui. 
 De ce? 
 Fiindcă Omul nu se Cunoaşte pe sine. 
 Pornind de la faptul că Omul nu se Cunoaşte pe sine va trebui să aflăm mai întâi de ce? 
 Ajungem iar la început când am afirmat că Omul este un Fenomen. 
 Ce este un Fenomen în accepţiunea mea Coaxiologică? 
 Un Fenomen poate fi definit ca un Eveniment al unui Element-Domeniu,care îşi 
reflectă Conştientizarea în Oglinda Cunoaşterii,tocmai pentru a o  Cunoaşte. 
 Cunoaşterea nu are nici o legătură în Fenomenologia Coaxiologică cu organele de simţ,care 
nu sunt nimic altceva decât nişte produse ale Iluziei Vieţii prin care aceasta încearcă să denatureze 
adevărata Cunoaştere,chiar dacă şi Cunoaşterea la urma ei,denaturează conţinutul Conştientizării. 
 Cum poate fi Omul UN Eveniment când el produce o multitudine de Evenimente pe 
parcursul existenţei sale? 
 Omul este un Eveniment mai înainte de toate prin existenţa sa,indiferent dacă aceasta este de 
o sută de ani sau de o lună. 
 Nu contează dimensiunea temporară şi nici cea spaţială. 
 Evenimentul în sine este independent de timp şi spaţiu,pentru că orice Eveniment se produce 
prin pură reflectare a unui Element-Domeniu în Oglinda Cunoaşterii care este tot un Element-
Domeniu ce are această caracteristică pentru celălalt Element-Domeniu care se poate reflecta în el. 
 Astfel Cunoaşterea nu este dependentă de dimensiuni,cu atât mai puţin de spaţio-
temporalitate,fiind rezultatul reflectării într-o Oglindă,pe când toate dimensiunile la rândul lor sunt 
dependente de Cunoaştere fiindcă aceasta le poate crea prin diferite accesorii,unul dintre acestea 
fiind Iluzia Vieţii. 
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 Dacă visul vieţii noastre s-ar schimba automat spaţiul şi timpul ar avea cu totul alte 
dimensiuni sau conotaţii şi chiar mai mutl decât atât,ar dispărea cu desăvârşire. 
 Prin urmare orice Eveniment este o frântură de vis rupt din distorsionarea Conştientizării 
unui Element-Domeniu,unde aceasta s-a reflectat  într-o Oglindă a Cunoaşterii care poate fi orice alt 
Element-Domeniu,şi care îi redă primului Element-Domeniu,Conştientizarea mult distorsionată dar 
sub formă de Cunoaştere. 
 Acest traseu poartă numele de Eveniment.Omul în sine, este un astfel de traseu,deci un 
Eveniment.Orice Eveniment este şi un Fenomen. 
 Diferenţa dintre Eveniment şi Fenomen constă în faptul că Evenimentul îşi întrerupe aşa zisa 
existenţă odată terminat traseul,Conştientizare-Oglindă-Cunoaştere,pe când Fenomenul nu,deoarece 
poate urmări în continuare succesiunea evenimenţială,sau ceea ce a determinat Evenimentul iniţial 
astfel încât întreaga succesiune să devină un Fenomen cu anumite caracteristici şi 
proprietăţi,Fenomen care tocmai prin caractersiticile şi proprietăţile sale va determina un nou 
Eveniment.Astfel Evenimentul determină Fenomenul iar Fenomenul la rândul lui determină 
Evenimentul. 
 Orice Eveniment este şi un Fenomen în schimb nu orice Fenomen poate să fie şi un 
Eveniment decât în cazurile când i s-a terminat succesiunea evenimenţială,iar aceasta a primit deja 
anumite caracteristici ale sale devenind un tot unitar deci un nou Eveniment. 
 În toată această perioadă de tranziţie,de succesiune evenimenţială, de la un Eveniment iniţial 
la cel final  ,chiar dacă Evenimentul iniţial s-a săvârşit,ceea ce a rămas în urma sa este Fenomenul 
care-i menţine importanţa sa în succesiunea evenimenţială,Fenomen căruia i se datorează 
caractersiticile acestei succesiuni ,şi care în cele din urmă determină Evenimentul final ca o sumă a 
tuturor succesiunilor evenimenţiale existente până la acel moment final. 
 Astfel Evenimentul începe prin Fenomen se termină în Fenomen şi reîncepe prin 
Fenomen.Fenomenul este cel în care se realizează succesiunea evenimenţială, de la Evenimentul 
iniţial şi totodată Fenomenul determină ca fiind un Eveniment distinct  întreaga succesiune 
Evenimenţială. 
 Omul este o succesiune evenimenţială din cadrul unui Fenomen care determină Evenimentul 
Omului pe care acesta îl conştientizează cu:A fi! 
 Acesta este Omul,un Eveniment al unui Fenomen,un scâncet în corul infinit al lumilor. 
 Care este Fenomenul care-l desparte pe Om de Sinele său? 
 Fiindcă după cum am spus adineaori un Fenomen este şi o succesiune evenimenţială 
totodată,deci Fenomenul care străjuieşte Omul se întinde poate mult dincolo de propria sa Viaţă 
luată ca un întreg,în calitate de UN Eveniment,care la rândul ei(Viaţa) în această calitate de 
Eveniment,intervine la perpetuarea unui anumit fenomen care prin natura sa poate întregi mai multe 
Vieţi sau chiar mai multe Evenimente care nici măcar să nu reprezinte în unanimitate Vieţi. 
 În cazul de faţă aş dori să „cobor” la un alt nivel fenomenologic şi anume la Fenomenul care 
a fost părtaş la Naşterea Omului şi totodată la Moartea sa,determinând prin natura sa un Eveniment 
din întreaga sa Viaţă,Eveniment care va influneţa în continuare fenomenul respectiv pe care-l putem 
numi ca fiind fenomen de proximitate al Sinelui.De ce? 
 Întrucât datorită lui s-a produs atât  Naşterea cât şi Moartea. 
 Datorită lui aceste două limite extreme a Vieţii s-au transformat dintr-o succesiune 
evenimenţială într-un singur Eveniment care la rândul său va influenţa în continuare 
fenomenul,devenind şi acel Eveniment al Vieţii Omului format din succesiunea evenimenţială a 
acestuia,un simplu Eveniment,parte dintr-o altă şi altă succesiune evenimenţială,care se va perpetua 
astfel la nesfârşit. 
 Acest mod de determinare a Fenomenului prin subordonări de noi şi noi succesiuni 
evenimenţiale,unde fiecare astfel de succesiune evenimenţială devine tot prin Fenomen un simplu 
Eveniment dintr-o altă şi altă succesiune evenimenţială care şi ea va deveni tot un Eveniment din 
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cadrul altei succesiuni evenimenţiale,întregind din ce în ce mai mult Fenomenul respectiv ceea ce 
înseamnă că Evenimentul prin natura sa este Finit iar Fenomenul Infinit. 
 Fenomenul este cel ce determină Evenimentul iar Evenimentul Fenomenul.Astfel Infinitul 
determină Finitul iar Finitul Infinitul prin succesiunea Eveniment-Fenomen-Eveniment. 
 Cu toate acestea Fenomenul este cel care va determina noul Eveniment ce va avea în 
structura sa o succesiune mai mare de „foste”,Evenimente. 
 Am folosit această determinare temporară în ghilimele,întrucât nu am cum altfel să explic 
atât timp cât orice Om gândeşte în acest corset al timpului,iar limbajul acestuia este încorsetat în 
consecinţă de timp.Fiind şi eu Om, nu am o altă soluţie de a face demonstraţia mea mai plauzibilă 
decât astfel. 
 În acele „foste” Evenimente,s-a aflat şi Fenomenul,având în structura sa succesiunile 
evenimenţiale ale acelor foste Evenimente. 
 Prin urmare la prima vedere ar părea că succesiunile evenimenţiale ale Evenimentelor ar fi 
cele care întregeşte caractersiticile Fenomenului. 
 Dacă este aşa atunci înseamnă că orice Fenomen este de fapt o succesiune evenimenţială 
care-i dă caracterul întregindu-l,ceea ce ar reduce Fenomenul la Evenimente.Folosesc puralul 
întrucât succesiunea evenimenţială prevede un anumit număr de Evenimente. 
 Astfel mai mult Evenimente definesc un Fenomen iar un Eveniment este doar un Fenomen 
abia cânhd întreaga succesiune de Evenimente trece în subordonarea unui singur Eveniment,sau 
pentru a fi mai explicit,întreaga succesiune de Evenimente,prin caractersiticile lor luat ca întreg 
definesc un nou Eveniment,ce în acel moment echivalează cu Fenomenul,chiar prin caracteristicile 
sale,doar că tocmai aceste caracteristici îl vor determina să se subordoneze unei noi succesiuni 
determinând un alt şi alt Eveniment,cu noi şi noi caractersitici care-i vor fi impregnate Fenomenului 
ca atare,până când Fenomenul va determina un nou Eveniment.Acest tip de determinism se 
potriveşte de minune aplicaţiilor filosofice în care intervine temporalitatea,ca dimensiune ce 
propulsează astfel Evenimentul inclus în Fenomen şi Fenomenul devenit un nou Eveniment într-o 
determinare vectorială temporară,prin „fost”şi „viitor”. 
 Ce se petrece oare acolo unde aceste două,”fost” şi „viitor” nu se mai întâlnesc,unde în locul 
lor se află alte şi alte reflectări ale Conştientizărilor în Oglinda Cunoaşterii? 
 Dar acolo unde nici măcar nu mai este valabilă Cunoaşterea ci alte şi alte opusuri ale 
acesteia la infinit?Cum mai poate fi explicată această „înglobare” Fenomen-Eveniment şi iarăşi aşa 
la nesfârşit? 
 În cadrul acelui nivel nu mai este necesară dimensionarea temporară sau poate să nu fie 
necesară nici o altă dimensionare posibilă fiindcă acolo(vezi Coaxialismul),intervine,Oglinda 
Semantică a Infinitului cu Evenimentul saă Primordial,cu „lipsa” de care vorbeam în acea 
carte.Reflectările în acea Oglindă care este aievea şi nicăieri totodată,care se află de la cel mai infim 
fir de praf până la cele mai măreţe sisteme pe care ni le putem imagina,se fac datorită Periodicului şi 
Asemanticului,prin citez din Coaxialismul:”În Oglinda Semantică se reflectă Periodicul,deci 
Parţialul, caracterizat la început ca fiind acea parte care este atribuită lipsei 
Asemanticului,caracterizat atât prin Semantic cât şi prin Lipsa acestuia ,datorat lipsei Înţelesului 
care devine Înţeles tocmai prin această lipsă.”,închei citatul. 
 Ce altceva poate fi Evenimentul şi Fenomenul decât o lispă a Înţelesului care devine înţeles 
tocmai prin acea lipsă? 
 Tot din Coaxialismul citez:”Mai mult decât atât Evenimentul Primordial are inserat în cadrul 
său Periodicul,Asemanticul şi Semanticul toate la rândul lor înveşmântate în haina periodicului care 
se repetă şi apare iarăşi şi iarăşi determinând suiccesiunea Evenimentelor la Infinit. 
 Această determinare a succesiunii Evenimentelor la Infinit este legea prin care mănunchiul 
celor trei determină Prima Oglindă Semantică şi Înţelesul Primordial pentru care aceasta a fost 
determinată: Succesiunea Evenimentelor. 
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 Abia în momentul când aceste trei Elemente Primordiale; Periodicul, Asemanticul şi 
Semanticul, au determinat succesiunea Evenimentelor acestea au fost părtaşe la Devenirea 
viitoarelor lumi care vor urma, iar Evenimentul Primordial a fost şi el la rândul său înveşmântat cu 
mantaua Succesiunii. 
 Mare atenţie,cu toate că folosesc termenul de succesiune acesta în ipostaza de faţă nu 
înseamnă sub nici o formă temporalitate şi nici ierarhizare.” 
 Astfel Fenomenul şi Evenimentul sunt reflectări la care participă implicit Oglinda Semantică 
a Infinitului,Periodicul şi Asemanticul.Odată ce sunt reflectări,înseamnă că orice Eveniment şi 
Fenomen este în primul rând din punctul nostru de vedere Cunoaştere,dar tot atât de bine poate să 
fie unul din infinitatea de opusuir ale cunoaşterii şi bineînţeles întreaga infinitate de opusuri. 
 Astfel Nu logica este instrumentul Limbajului Pur Universal,ci Evenimentul şi 
Fenomenul,care nu se supun nici unei Logici,fiindcă ele nu reprezintă doar Cunoaşterea ci întreaga 
infinitate de opuşi ai acesteia. 
 Prin urmare întreaga Fenomenologie cunoscută în prezent ar trebui schimbată din temelii şi 
structuralizată după modelul canoanelor coaxiologice,care trimite Logica la locul potrivit. 
 Mai mult decât atât,cum putem vorbi de o Logică în sine atât timp cât trăim visul Iluziei 
Vieţii şi habar n-avem nici măcar ceea ce ne înconjoară cu adevărat iar atunci când se întâmplă 
inefabilul punem vina pe tot felul de vini fictive,inclusiv pe noroc sau nenoroc,dar niciodată pe 
orbirea noastră? 
 Fiindcă am adus vorba de noroc,acesta alături de Întâmplare există astfel doar în Logica 
Iluziei Vieţii noastre,întrucât Totul este predestinat prin Lipsa Asemanticului din Semantic şi 
creearea eternă a Periodicului,elemente care şi ele devin multiplicate la infinit prin opuşii săi 
conform Coaxiologiei.Atunci,dacă nu ştim nici măcar Cunoaşterea ce este,cine suntem noi cu 
Logica noastră,care ne credem mari logicieni? 
 Nimeni! 
 Ce sunt marii filosofi şi logicieni ai secolelor? 
 Simpli creatori de peisaje artistice,nimic mai mult. 
 Chiar dacă am afirmat cândva că sensul Totului stă în Cunoaştere am făcut-o pentru că noi 
nu Cunoaştem nici un opus al ei,dar în această carte afirm că sensul Totului constă în Cunoaştere şi 
în infinitatea de opuşi ai săi,iar conform Coaxiologiei,aceşti opuşi devin identici cu Cunoaşterea la 
infinit,deci Cunoaşterea e în toţi opuşii care la rândul lor se află în Cunoaştere! 
 A afirma că Sensul Totului stă în Cunoaştere e acelaşi lucru cu a spune că mai stă şi în 
infinitatea sa de opuşi! 
                                     
 
    * 
  Orice am face cineva a botezat filosofia ca fiind „dragoste de înţelepciune”. 
 Aşa a şi fost uneori,dacă nu ar fi intervenit „cenzura” persoanelor „importante” din acest 
domeniu,care de-a lungul secolelor şi-au spus cuvântul asemeni unui şef de stat dictator care prin 
idioţenia lui se consideră cel mai mare şi mai frumos. 
 Puţini au fost cei care în loc să parvină lingând puternicii domeniului au avut tăria de 
caracter să-şi spună propria lor părere,să iasă din canoanele create intenţionat pentru a preamări 
nişte impostori sau pentru a aduce un interes asupra unor naţiuni. 
 Filosofia a devenit de-a lungul secolelor politică,canoane dar mai ales dogmă. 
 A devenit atât de poluată încât nici un filosof nu poate gândi liber decât dacă intră într-un 
anumit „ curent” creat de mai nu ştiu care şcoală care nu numai că nu a spus nimic dar care cere taxă 
de intrare în filosofie prin simplul fapt că se vrea amintită şi mai ales adulată,astfel filosofia altora 
care ar avea ceva de spus,nu are nici o noimă.De ce?  
 De ce cei mulţi nu-şi pot spune niciodată cuvântul îndeajuns de tare pentru a fi auzit de 
puternicii zilei? 
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 Intervine Mizeria Umană,un capitol distinct al filosofiei Iubirii,pe care am să o promovez. 
 Filosofia a devenit o politică puturoasă,prin care marile puteri îşi pun reprezentanţii lor în 
„gândire” iar ceilalţi trebuie să aştepte.De ce?Fiindcă doar cei tari „gândesc”. 
 Mai este filosofia dragostea de înţelepciune în care credeau unii sentimentali cândva?Nu! 
 Filosofia prezentului este dragostea de ură,de putere,de prostie şi de înapoere mintală a 
unora în detrimentul celor mulţi. 
 Filosofia a devenit un fel de saltea pentru cei care au puterea şi hotărăsc inclusiv 
înţelepciunea.O femeie uşoară. 
 Cine are puterea? 
 Banul! 
 Filosofia actuală este ban,funcţii şi putere! 
 Cu toate acestea m-am hotărât să devin liber în gândire,să iubesc cu adevărat înţelepciunea şi 
nu foloasele ei,care ar putea să o ţină ascunsă. 
 Am înţeles că cel mai important lucru din toată înţelepciunea popoarelor,din toată istoria 
nostră este IUBIREA! 
 În Iubire şi Voinţă stă întreaga înţelepciune şi mai mult decât atât,întreaga noastră filosofie 
sau dragoste de înţelepciune. 
 Sensul înţelepciunii Omului constă în a Iubi! 
 Dragostea de înţelepciune este Iubire!Filosofia este Iubire! 
 Nimic mai mult.În acest Sens constă şi Voinţa fiindcă atunci când Iubeşti te supui unei 
anumite Voinţe. 
 Oricât de mult ne-am dori să devenim nişte scorţoşi ai puterii,nu realizăm că aceşti indivizi 
sunt unii dintre cei mai nenorociţi fiindcă se îndepărteatză de sine tocmai pentru că în prostia lor nu 
înţeleg ce este Iubirea. 
 Cel mai mare monument al Omenirii nu este mai nu ştiu eu care altă minune a lumii decât 
Taj Mahal,acest monument al iubirii.Credeţi în el pentru a crede în voi. 
 Aveţi nevoie de el.Fiecare în parte aveţi nevoie de un Taj Mahal fiindcă voi sunteţi un Taj 
Mahal,existenţa voastră şi toate gândurile voastre. 
 Totul ce face parte din Voi se datorează Conştientizării,adică Iubirii şi Voinţei.Sunte-ţi 
Iubire şi Voinţă,nimic altceva. 
 Nu vă îndepărtaţi de Iubire fiindcă vă îndepărtaţi de Voi. 
 Viitoarea mea carte se va numi :Iubire! 
 
 În loc de încheiere aştern aceste versuri venite de undeva din Neant sau Aneant sau cine 
ştie,poate de la Străinul din Mine cu care dialoghez acum: 
 
 -Pentru ce este lăsat Omul în acest „Nicăieri” de aici? 
 -Pentru a căuta. 
 -Ce anume? 
 -Moartea. 
 -Dar ea este aici,în Om şi în afara lui,este lumea lui. 
 -Tocmai de aceea. 
 -O va găsi vreodată? 
 -Nu! 
 -De ce? 
 -Fiindcă atunci ar muri,şi n-ar mai avea cine să o găsească.Astfel Omul trăieşe în Moarte 
visul Vieţii. 
 -Dar iubirea Străine din Mine cine este? 
 -Dar tu cine eşti Străine de Mine,de mă întrebi? 
 -Eu sunt o întrebare. 
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 -A cui? 
 -A morţii din mine care eşti tu. 
 -Eu?Eu sunt doar Eu,şi atât,nu sunt Moarte. 
 -Şi Eu sunt Eu,nu sunt Moarte,dar mă îndrept spre ea. 
 -Amândoi ne îndreptăm spre Moarte,Străine din Mine. 
 -Aşa e Străine din Mine. 
 -Ciudat ne cheamă pe amândoi la fel. 
 -Nu. 
 -De ce? 
 -Eu trbuie să fiu Viaţă iar tu Moarte. 
 -De ce? 
 -Din teamă de Moarte,din teamă de Viaţă.Din teamă de Mine din teamă de Tine. 
 -Viaţa cui? 
 -A unuia din noi. 
 -Care Moare? 
 -Nu...care Murim! 
 -Încotro? 
 -Nicăieri! 
 
TERMINAT LA 7 07 2007 
  
  
  
  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRINS 
CAPITOLUL I  ............................................................ 
Globalizarea eden sau infern? 
CAPITOLUL II .......................................................... 
Umanul şi animalul la om 
CAPITOLUL III ........................................................ 
Competitiv şi Restrictiv 
CAPITOLUL IV ........................................................ 
Caracteristicile fundamentale ale fiinţei umane 
CAPITOLUL V.......................................................... 
Moarte,Viaţă,Neantizare  
CAPITOLUL VI ...................................................... 
Neantizarea Subliminală şi caracterul socio-uman 
CAPITOLUL VII ...................................................... 
Moartea 
CAPITOLUL VIII ...................................................... 
Domeniu şi eveniment 
CAPITOLUL IX ....................................................... 
Lumea noastră este lumea morţii 
CAPITOLUL X..................................................... 
Esenţialitate,Esenţializare şi Demiurgitate 
CAPITOLUL XI ................................................. 
Restrictivitate individuală,Restrictivitate socială şi Limbaj 
CAPITOLUL XII ...................................................... 
Falsitatea existenţei noastre sau a Existenţei în sine faţă de Limbajul Pur Universal? 
CAPITOLUL XIII................................................... 
Starea de Concepţiune 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!!HelveticaBold
    /!!HelveticaItalic
    /!!HelveticaPlain
    /!!TimesBold
    /!!TimesBoldItalic
    /!!TimesItalic
    /!!TimesPlain
    /0HelvRBold
    /0HelvRBoldItalic
    /0HelvRItalic
    /0HelvRNormal
    /1TimesRBold
    /1TimesRBoldItalic
    /1TimesRItalic
    /1TimesRNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /Adelaider
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Agnita
    /Aiud
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /Alexandria
    /AlexeiCopperplate
    /AllegroBT-Regular
    /Altor
    /Amaradia
    /AmazoneBT-Regular
    /Amyr
    /AndaleMono
    /Anina
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Apahida
    /ArchaicRoman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialTM
    /ArialTMBold
    /ArialTMBoldItalic
    /ArialUnicodeMS
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /AstrologyRegular
    /AUREAS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Azuga
    /BadCabbageICG
    /BadlocICG
    /BakerSignet
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /Bard-Normal
    /Bardnr
    /Batang
    /Beius
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BergellPlain
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickleyScriptPlain
    /BigTopr
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Bosanovanr
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Bold
    /BroadbandICG
    /Brochurer
    /BronxPlain
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Buzau
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /CalistoMT
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CamelliaDEE
    /Carei
    /Carletonr
    /Castanetr
    /CenturionOldPSMT
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkr
    /CharlesworthBold
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChillerPlain
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Cobadin
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaPEE-Blac
    /Constanta
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /Costinesti
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /Critter
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Daia
    /DancinPlain
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EraslightrPlain
    /EstrangeloEdessa
    /ExPonto-Regular
    /Florencer
    /FrancePSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrizQuaFrBoldItalic
    /Fujiyama2PSMT
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturacondrBold
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GatineauPSMT
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlacierrItalic
    /GoldenOldStyler
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GraphiteLight
    /GreekC
    /Greek-Regular
    /GreekS
    /GriffonShadowr
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /HelveticaItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPlain
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaROBold
    /HelveticaRoBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelvnarrowBold
    /HelvnarrowBoldItalic
    /HelvnarrowItalic
    /HelvnarrowPlain
    /HoborNormal
    /HornWModificatNormal
    /HSAmplu
    /HSAmplu-Bold
    /HSAmplu-BoldItalic
    /HSAmplu-Italic
    /HSArabia
    /HSArabia-Italic
    /HSArhitect
    /HSArhitect-Italic
    /HSAris
    /HSAris-Italic
    /HSBambus
    /HSBambusAlbe
    /HSBambusAlbe-Italic
    /HSBambus-Italic
    /HSBambusNegre-Bold
    /HSBambusNegre-BoldItalic
    /HSBirou
    /HSBirou-Italic
    /HSBogdan
    /HSBogdan-Bold
    /HSBogdan-BoldItalic
    /HSBogdanian
    /HSBogdanian-Bold
    /HSBogdanian-BoldItalic
    /HSBogdanian-Italic
    /HSBogdan-Italic
    /HSBond
    /HSBond-Bold
    /HSBond-BoldItalic
    /HSBondCond-Bold
    /HSBondCond-BoldItalic
    /HSBond-Italic
    /HSCaligrafic-BoldItalic
    /HSCaligrafic-Italic
    /HSCarioca
    /HSCarioca-Bold
    /HSCarioca-BoldItalic
    /HSCarioca-Italic
    /HSClaris
    /HSClaris-Italic
    /HSClarisNegre-Bold
    /HSClarisNegre-BoldItalic
    /HSCoperta-Bold
    /HSCoperta-BoldItalic
    /HSCorp
    /HSCorp-Bold
    /HSCorp-BoldItalic
    /HSCorp-Italic
    /HSCorpNegru-Bold
    /HSCorpNegru-BoldItalic
    /HSDavid-Bold
    /HSDecorativ-BoldItalic
    /HSDingding
    /HSElegant
    /HSElegant-Bold
    /HSElegant-BoldItalic
    /HSElegant-Italic
    /HSElegantNegre-Bold
    /HSElegantNegre-BoldItalic
    /HSEuro
    /HSEuro-Bold
    /HSEuro-BoldItalic
    /HSEuro-Italic
    /HSFeltTip
    /HSFeltTip-Italic
    /HSFormal
    /HSFormalAlbe
    /HSFormalAlbe-Italic
    /HSFormal-Bold
    /HSFormal-BoldItalic
    /HSFormalCond
    /HSFormalCond-Bold
    /HSFormalCond-BoldItalic
    /HSFormalCond-Italic
    /HSFormalExtra-Bold
    /HSFormalExtra-BoldItalic
    /HSFormalExtraCond-Bold
    /HSFormal-Italic
    /HSFormalNegre-Bold
    /HSFormalNegre-BoldItalic
    /HSFortuna-Bold
    /HSFortuna-BoldItalic
    /HSGalant
    /HSGalant-Bold
    /HSGalant-BoldItalic
    /HSGalant-Italic
    /HSGeometric
    /HSGeometric-Bold
    /HSGeometric-BoldItalic
    /HSGeometric-Italic
    /HSGotic
    /HSGotic-Bold
    /HSGotic-BoldItalic
    /HSGoticCond-Bold
    /HSGoticCond-BoldItalic
    /HSGoticExtraCond-Bold
    /HSGoticExtraCond-BoldItalic
    /HSGotic-Italic
    /HSGoticNegre-Bold
    /HSGoticNegre-BoldItalic
    /HSGrafitti-Bold
    /HSGrafitti-BoldItalic
    /HSGravat
    /HSGravat-Bold
    /HSGravat-BoldItalic
    /HSGravat-Italic
    /HSInserat-Bold
    /HSInserat-BoldItalic
    /HSJuriu-Bold
    /HSJuriu-BoldItalic
    /HSLama-BoldItalic
    /HSLejer
    /HSLejer-Bold
    /HSLejer-BoldItalic
    /HSLejer-Italic
    /HSListing
    /HSListing-Bold
    /HSListing-BoldItalic
    /HSListing-Italic
    /HSManus
    /HSMatur-Bold
    /HSMatur-BoldItalic
    /HSMemo
    /HSMemo-Italic
    /HSMistral
    /HSMistral-Bold
    /HSMono
    /HSMono-Bold
    /HSMono-BoldItalic
    /HSMono-Italic
    /HSNico
    /HSNico-Bold
    /HSNico-BoldItalic
    /HSNico-Italic
    /HSPaltin
    /HSPaltin-Bold
    /HSPaltin-BoldItalic
    /HSPaltin-Italic
    /HSPensulat
    /HSPensulat-Italic
    /HSPicur-Bold
    /HSPicur-BoldItalic
    /HSPrestant
    /HSPrestant-Bold
    /HSPrestant-BoldItalic
    /HSPrestant-Italic
    /HSRond
    /HSRond-Bold
    /HSRond-BoldItalic
    /HSRond-Italic
    /HSStampa-Bold
    /HSStil
    /HSStilInfo
    /HSStilInfo-Bold
    /HSStilInfo-BoldItalic
    /HSStilInfo-Italic
    /HSStil-Italic
    /HSStilNegre-Bold
    /HSStilNegre-BoldItalic
    /HSStilSemi
    /HSStilSemi-Italic
    /HSTehnic
    /HSTehnic-Italic
    /HSTimp
    /HSTimp-Bold
    /HSTimp-BoldItalic
    /HSTimp-Italic
    /HSTitan-Bold
    /HSTitan-BoldItalic
    /HSUmbra
    /HSUmbra-Italic
    /HSUnicat
    /HSUnicat-Italic
    /HSUnis
    /HSUnisAlbe
    /HSUnisAlbe-Italic
    /HSUnis-Bold
    /HSUnis-BoldItalic
    /HSUnisCond
    /HSUnisCondAlbe
    /HSUnisCondAlbe-Italic
    /HSUnisCond-Bold
    /HSUnisCond-BoldItalic
    /HSUnisCond-Italic
    /HSUnis-Italic
    /HSUnisNegre-Bold
    /HSUnisNegre-BoldItalic
    /HSUniversitar
    /HSUniversitar-Italic
    /HSVertical
    /HSVertical-Italic
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Hunedoara
    /Impact
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ipa-sammUclphon1SILManuscriptL
    /Ipa-samsUclphon1SILSophiaL
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KauffmanrBold
    /Keypunchr
    /Latha
    /LcdD
    /Lehliu
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiquidCrystalr
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MezzMM
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MiniPics-HeadBuddies
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NebraskaFonetic
    /NebraskaPSMT
    /Nebraska-RomBold
    /Nebraska-RomRegular
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRB-Alternate
    /Orator
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloPlain
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Paradiser
    /PMingLiU
    /Poetica-ChanceryI
    /Poplar
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Predeal
    /ProseAntiquePSMT
    /PublicityGothicICG-Solid
    /Raavi
    /RCaslon
    /RCaslonBold
    /RCaslonBoldItalic
    /RCaslonItalic
    /Resita
    /RevueRNormal
    /RevueRPlain
    /RTimesBold
    /RTimesBoldItalic
    /RTimesItalic
    /RTimesNormal
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Sascut
    /Scottr
    /Scriber
    /ScriberBold
    /ScruffPlain
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /Sibiu
    /SimSun
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sygma
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tempo-HeavyCondensed
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesMacBold
    /TimesMacBolditalic
    /TimesMacItalic
    /TimesMacPlain
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRRegular
    /TimesTMBold
    /TimesTMBold-Italic
    /TimesTMItalic
    /TimesTMRoman
    /Tirgoviste
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TurnWNormal
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VendomeICG-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


