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Alea iacta est. „Zarurile au fost aruncate”-Cezar

La intervale mai mari ori mai mici de timp, în funcție de dezvoltarea – uneori impredictibilă – a
societăților umane, ca state independente, ori grupate în felurite structuri coagulative, mai mult ori
mai puțin aderente către ținte proprii, dar obligatoriu pentru supraviețuirea lor, indiferent de
orientarea politică, ideologică, de nivel cultural, istoria a demonstrat că este inevitabil să se producă
dacă nu schisme, ori falii cel mai adesea ireconciliabile – obligatoriu războaie locale și de ce nu,

mondiale.

Cel (cei) care preia (preiau) inițiativa (inițiativele) își asumă și riscurile principale ori derivate; în
orice caz, mai toate au sfârșit prin “ de conflict. În funcție de învățămintele decapitarea”
izvorâtorului postume, după un rapt și o cădere a societății omenești în ansamblu, ulterior
Pandemiei a urmat o creștere, pe toate planurile, a măcar o reașezare pe alte nivele, superioare,
evident, de dezvoltare socio-umană.

După o suită întreagă de “fițe” regizate de către Marele Țar Putin, chemându-i la masa lui de
“negocieri” cu distanțări chiar și de peste șase metri, pe rând: președintele Franței (Emmanuel
Macron), al Germaniei (Olaf Scholtz) – cam moale, dar un demn urmaș al “doamnei de fier”, Angela
Merkel (Angela Dorothea Kasner), ea fiind considerată ca o fidelă doamnă, a alteia care a trecut nu
demult în neființă, Margaret Thatcher (adevărata Doamnă de Fier), ei bine, în acest context deosebit
de delicat, conducătorul Federației Ruse și-a urmat, spun eu, cu perfidie planul lui diabolic de a
împinge această țară pe un nivel care acum nu mai are consistența necesară să îl abordeze.

În istoria ei această uriașă țară, cât un continent de fapt, a avut o suită întreagă de coincidențe atât
militare și de ce nu științifice. Un roman SF conceput între anii 1926-1927 de scriitorul rus Aleksei
Nikolaevici Tolstoi, translat apoi în film, are ca acțiune, încercarea dementă a unui savant rus Garin
de a construi un aparat cu o putere distructivă enormă. Acel aparat, un predecesor al armelor de tip
laser, producea o puternică energie capabilă să distrugă aproape tot, iar distrugerea a fost și este o
constantă a filozofiei sale.

Peste timp Iuri Gagarin (pe aproape cu numele Garin-Gagarin) a fost primul cosmonaut care pe 12
aprilie 1961 a devenit primul om ajuns în spațiul cosmic. În egală măsură s-ar putea face un fel de
paralelă între Putin și Rasputin Poate fi privit, cel conducător trecător al Kremlinului în prezent, ca
și un fel de urmaș al altuia, Rasputin – într-un argou care poate prinde consistență prin disocierea
literală Ras-Putin, adică acela care rade tot.
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Rasputin a fost poreclit și Călugărul Nebun; dar era considerat ca fiind un vindecător. Despre
sfârșitul lui sunt controverse până în zilele noastre, fie a fost asasinat cu complicitatea prințului
Felix Iusupov, bătut ori otrăvit. Cert este că un rol decisiv în acest deznodământ l-au avut și unii
reprezentanți ai Imperiului Britanic, cel din urmă fiind un fel de replică a actualei forțe mondiale
SUA. Fără a insinua sub nicio formă deznodământul actualului conducător de la Kremlin, fiind ca
nume o parte a celui de mai sus, o întrebare circulă în mediile mai puțin frecventabile – Putin – va
avea aceeași soartă? Se cade a analiza în oglindă dacă aceasta prin prisma istoriei nu deformează
cumva realitatea (eu consider că în acest caz nu) privind-o ca un fel de paralelă imagologică.

Grigori Efimovici Rasputin a fost cum se spune în argoul actual un influencer asupra familiei
ultimului țar al dinastiei Romanov. A avut un rol important în viața țarului Nicolae al II-lea și al
țarinei Alexandra și a unicului lor fiu țareviciul Alexei. Rasputin a murit (1916) cu puțin timp înainte
de MRSO, prescurtarea Revoluției Bolșevice din anul 1917 care a schimbat din temelii societatea
patriarhală de tip feudal într-una de tip sclavagist modern. Rusia a rămas într-o falsă paradigmă a
istoriei moderne. Ca și la noi, cel predestinat, cu o susținere pe stadionul 23 August – este vorba de
țareviciul Ponta – la fel un grotesc spectacol de pe la Lujniki, unde “activii” au fost studenții de la
Moscova, aduși spre a preaslăvi pe Conducătorul Suprem. Ei “studenții” au înfierat “naziștii” care
conduc Ucraina.

Ce treabă au ei cu o altă țară, pe care acum, forțele ruse o distrug localitate cu localitate, cu zeci de
mii de morți. La rând mai vin și “măcelarii” din Cecenia în frunte cu Kadârov, toți pozându-se ca
fiind demni ca să distrugă o întreaga societate (țară) cu aproape 40 milioane de suflete; și cumva cu
forța Moscovei, parțial au reușit. Zeci de mii de oameni nevinovați au fost măcelăriți, de forțe
militare din Extremul Orient, care nu au niciun fel de empatie față de ortodoxismul european. Au
fost aduși special deoarece mulți dintre soldații ruși au refuzat să-i execute pe frații/verii lor
ucraineni.

Se pune o firească întrebare, oare țarul Putin este sănătos mintal când se spune că umblă cu valiza
“atomică” precum domnișoarele întreținute cu gențile Louis Vuitton, ori își vizitează adăposturile
atomice din munții Altai, de pildă? La mijloc este o întreagă analiză care trebuie decopertată măcar
în parte. Omenirea percepe Pământul pe care îl ocupă (unii degeaba) ca fiind tangibil, fără a-i
cunoaște unele din resorturile sale intrinseci, ca parte a mega translatărilor galactice și nu numai.



Resetarea Planetei (II)

3/6

America ar fi intrat în contact cu trei specii de extratereștri.

Au încheiat un pact cu ei în schimbul unor tehnologii avansate. Un futurolog, Phil Schneider, susține
că în imediata apropiere a Terrei ar exista nouă specii de extratereștri. Nu trebuie uitat așa numitul
incident Roswell când la 8 iulie 1947 s-a prăbușit o navă cu un “humanoid”, refuzat de medicul adus
acolo să-l expertizeze, fiind de fapt un robot super sofisticat. Timpurile terestre au trecut, iar acum
ne aflăm într-o altă fază a istoriei.

Ce nu s-a spus și nici nu s-a scris până acum este că Terra reprezintă un imens incubator
extraterestru, specii intergalactice vin, ne vizitează, pleacă mai departe, dar altele ne influențează,
interacționează cu structurile politicoeconomice, în sens pozitiv, acum doar negativ. Așadar la
începutul mandatului lui Donald Trump, Casa Albă a început să fie acaparată de o specie izvorâtă cu
mii de ani în urmă din zeitățile sumeriene este vorba de Anunnaki.

Ei au migrat, datorită unei uriașe dezvoltări tehnologice spre o planetă Babilon aflată la 31 de
milioane de ani lumină de Pământ; are mărimea planetei Saturn. Anunnaki reprezintă entități
terifiante și se știe că în anii președinției lui Obama aceștia s-au “infiltrat” în mai toate structurile de
decizie ale Americii. S-au răspândit apoi în structurile tuturor puterilor mondiale influențându-le
deciziile. Putin a fost și este copleșit de acești ucigași ai planetei Pământ. Inițial a fost hotărât să-i
distrugă dar ei l-au înlocuit cu un reprezentant al lor, identic ca înfățișare, hotărât să determine
distrugerea planetei Pământ. Au început și nu se vor lăsa, toate celelalte nații fiind prea puțin
conștiente de acest flagel care este acum, doar la început de drum. Care e profilul speciei Anunnaki?
Este un compus artificial, provenind dintr-un laborator extragalactic, având ca unică menire,
distrugerea, oriunde s-ar afla ea. A se înțelege că în Universul cognoscibil există numai în Calea
Lactee peste patru mii de entități solare iar în “afară” câteva sute de mii. Entitatea în cauză vine din
afara Căii Lactee și nu are niciun fel de empatie cu specia umană terestră.

Pe scurt ce să înțelegem din actuala încrâncenare “de casă”? Că este de datoria tuturor țărilor – a
întregului mapamond – de a calma izvorâtorul de conflict (inutil de altfel pe plan material ori politic)
din apropierea granițelor noastre. Este unul indus, iar “Masca” de la Kremlin trebuie să fie
deconspirată. Acest Ras-Putin trebuie adus în fața unor instanțe mondiale spre a-i fi dată masca jos,
să vadă dacă îl recunoaște pe Tolstoi în “Învierea” (воскрешение).

Marele țar Putin, precum predecesorii săi, mai mult sau mai puțin criminali, au pus la cale
distrugerea unei așa zise Gubernii așa cum crede el că ar fi – Ucraina în cazul de față – trimițând
înspre cele veșnice, pe drumul fără întoarcere poate sute de mii de oameni. Nu îl interesează sub
nicio formă starea populației, deoarece printr-o cultură dominatoare asupra conștiințelor lor pe o
dimensiune istorică de sute de ani li s-a insuflat (aderând inconștient, generație de generație) că
indiferent de sărăcia ei, aceasta se datorează exclusiv vesticilor iar acum Unchiului Sam. Rusia nu a
fost niciodată o țară democratică. Puterea centrală era omniprezentă cu o componentă esențială –
dictatura.

Nu pune accent pe individ ci pe colectivități; este de fapt un model asiatic, translat chiar și spre zona
europeană a Federației Ruse. Și de aici o îndobitocire a mujicului, care este manipulat iremediabil
spre creierul puterii centrale, spre conducător, a țarului ce are puteri depline; și se închină în fața
lui orice ar face. Păcat! O viață întreagă să fii în poziția de a nu fi om ci slugă, fără să-ți dai seama,
pentru că ți-a fost spălat iremediabil creierul. În contrapondere, Vestul (SUA și aliații ei) trimit
câteva mii de soldați spre Est că Ungaria și Bulgaria deocamdată nu îi prea vor. Ceva nu se leagă; pe
de-o parte sute de mii de nevinovați într-o încrâncenare în care majoritatea lor nu mai cred (este
concluzia unui general rus în retragere) și câteva mii, răspândiți pe o distanță de vreo trei mii de
kilometri care acum sunt nevoiți să se apere printre care inevitabil facem parte și noi. Nu știu ce să
cred, pe undeva este un fel de cacealma, termen din zona jocurilor de noroc. Dacă o forță
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mobilizează cu tehnica ei ultraperformantă sute de mii de combatanți, pe cealaltă parte a baricadei
trebuie, în mod logic, să aduni spre cifra celei dintâi.

Dar nu este așa. În această paradigmă militară se strecoară un nonsens. Sunt combinate de-a valma,
forțe militare cu tehnică tradițională, zic ei ultraperformantă, cu amenințarea că la o adică dețin
printre altele și arma atomică. Aici ne aflăm (ei, nu noi) în zona ridicolului. Pe plan mondial sunt mai
mulți deținători de arme atomice; și atunci ce vrei, să arunci pe masa de poker politico-militară, mai
mult de patru jokeri; se înțelege că pe undeva trișezi. Poate gândurile îi poartă spre vechiul concept
– a treia Romă; prin care se susține că Rusia este succesorul de drept al Imperiului Roman. Acum
Putin stă într-un buncăr antiatomic la 200 de km de Moscova, la Surgut. Acționează în teritoriile
ocupate mercenarii asasini Wagner în Mariupol, ei fiind cei mai duri, distrugând tot în calea lor.

Declarațiile supraviețuitorilor arată secvențe cutremurătoare; consum de carne crudă, copii răniți
sau uciși, o comunitate practic rasă de pe fața pământului. Probabil că le plac conducătorilor
armatei ruse imaginile asemănătoare din Siria (cu contrele din partea Turciei), din Liban, din
Cecenia (înainte de Kadârov) și multe alte conflicte acum “înghețate” pe care Federația Rusă le
poate activa oricând în următoarea sută de ani. Dacă acele două mari puteri, China și Rusia, doresc
sincer o altă ordine mondială atunci trebuie aduse în prim plan alte organisme care să gestioneze
noua structură; ONU ori altele, cele prezente sunt acum căzute într-un con de umbră și de ce nu
într-un fel de desuetudine a istoriei moderne.

Biserica lui Kiril susține și dorește cu ardoare ecumenica “o purificare a Ucrainei”. Putin visează să
ajungă sfânt al Bisericii Ruse ca un fel de compensație pe care predecesorii lui nu au avut curajul să
abordeze acest subiect. “Criminalul de război”, cum spun transatlanticii, vrea să fie sanctificat. Este
dificil să ajungă sfânt al Bisericii Ruse, deoarece chiar Patriarhul Rusiei a ieșit din zona euharistică,
refuzând să se mai întâlnească cu Patriarhul Constantinopolului spre confesare, măcar religioasă pe
tema invadării Ucrainei. Vladimir Putin îi cheamă pe ceceni (islamici) să lupte în Ucraina împotriva
enoriașilor ortodocși și acest gest pare a avea o consistență tot mai mare cu cât “ortodocșii” soldați
trimiși să-i măcelărească pe aceiași de partea cealaltă a baricadei nu-i lasă conștiința și se predau.

UCRAINA INVADATĂ
(fragment)

Prin foc și sânge
O nație se frânge
Sub ochiul nostru
De un monstru.
Au fost eroi
Luptând c-un soi
De celoveci
Cu suflete reci.
I-au bombardat
Mii de bombe au dat
Peste nevinovați
Fiind cu ei frați.
Ucraina invadată
De o gloată retardată
De un individ feroce
Neînduplecat la pace.

Anihilarea statului ucrainean pe toate planurile: economic, infrastructură, populații care sunt
spulberate – bătrâni, femei, copii – aducerea la zero a întregii societăți, nu cumva face parte dintr-un
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plan diabolic de o fi aplicat și altor țări? Armata rusă distruge în cale, fără a avea un plan, mor fără
vreun ideal, dezertează soldații ruși când văd suferințele pe care le-au creat semenilor împinși de la
spate de conducătorii structurilor armate care la rându-le nu înțeleg sensul acestui război. Singurul
care deține adevărul absolut este desigur Putin. Dar oare el, mai știe ce face? După modelul lui
Bruce Willis declarat acum că suferă de o aplazie, maladie neiertătoare pe care omul, indiferent de
nivelul lui în ierarhiile în care se situează, determină încetul cu încetul o decuplare față de realitatea
înconjurătoare; dar el în boala lui, crede că este campion; poate încă în viața reală pe care din
păcate a părăsit-o nolens-volens, fără ca să știe. Alte voci afirmă că pare a avea Sindromul Asperger.

Chiar dacă războiul din Ucraina se va termina, în Europa (țările NATO în special) pregătirile pentru
apărare sunt mult mai ample și nimeni nu mai comentează alocările bugetare tot mai susținute, ba
mai mult se înghesuie să intre în NATO – Finlanda și Suedia – până acum neutre. Nu trebuie uitat că
în anul 1939 Rusia a invadat Finlanda; războiul a durat 105 zile, timp în care au murit 25.000 de
finlandezi și circa 150.000 de ruși. Se poate observa că la cei din urmă nu prea contează numărul,
oamenii reprezentând de fapt o statistică. Mulți gândesc acum un fel de resetare a Planetei după
flagelul Covid. Oare este posibilă această acțiune, gândită cu mulți ani în urmă chiar de către hulitul
Ceaușescu? Toți vor o ordine nouă mondială, dar fiecare o gândește după propriile canoane.

De ce oare are loc acum această încrâncenare nemaiîntâlnită în istoria de după al Doilea Război
Mondial? Din Grupul BRICS – excluzând Rusia și China, nu reacționează în niciun fel? Au propriile
lor interese, iar cele planetare nu-i interesează, deocamdată deși reprezintă mari economii ale
Planetei – India, Brazilia ori Africa de Sud. Se afirmă din ce în ce mai insistent că vom avea o lume
bipolară, asemănătoare anilor ’50; adică o lume în schimbare, cea dorită de marile puteri și nu
numai. Care ar putea fi liderii care să poată tracta națiunile spre cea dorită nouă Ordine Mondială?
Studiind cu atenție actualul eșichier politic global, nu prea îi găsim.

Dacă luăm la bani mărunți, cum s-ar spune spre o analiză atentă a lor, a pregătirii, puterea de
influență și multe altele, mai toți sunt “defecți”. În China cei (puțini) care protestează sunt “sinuciși”,
aruncați de pe blocuri, pe Bolsonaro al Braziliei nici nu mai trebuie să-l analizăm. Poate Boris al
Angliei care se descurcă în rusă, amendat pentru chefurile de la Downing Street 10; de ce nu
necarismaticii vest europeni luați la un loc – Macron, Sholtz, Mario Draghi (prim-ministrul italian), al
Greciei, Kyriakos Mitsotakis, poate Pedro Sanchez al Spaniei. Și cine a mai rămas să gestioneze
Noua Ordine? Mai nimeni! Ba da! De Putin. E de la sine înțeles că nu mai poate fi un credibil vector
de influențare aproape nicăieri pe mapamond. A rămas Joe Biden…

Cu vârsta și cu fiul domniei sale încurcat cu fel de fel de afaceri, chiar și în Ucraina, nu poate
reprezenta un motor mondial. Păi și atunci cu cine să coagulăm Noua și dorita cu înflăcărare, Ordine
Mondială. Este o Fata Morgana; fiecare ar vrea să fie conducător dar niciunul nu are această
vocație. Noua Ordine Mondială potrivit actualelor teorii ar putea fi o conspirație coagulată în jurul
unor grupuri de putere financiară și politică care să determine construirea unui Guvern Mondial.
Este o himeră care în secolul trecut a împărțit lumea în două sfere – capitalistă și comunistă. Cei
vizibili care au adus la rampă acest nou concept erau grupați șefi de state în jurul lui Woodrow
Wilson și Winston Churchill. Toate inițiativele postbelice au condus la structurarea ONU și NATO.

Cea din urmă reprezentând o contrapondere la organizația omonimă a țărilor socialiste – Tratatul de
la Varșovia. La Noua Ordine a aderat în anul 2009 și Papa Benedict al XVI-lea, astfel că în anul 2012
Vaticanul dorea o nouă structură din care să facă parte și experții săi. Uitase oare Vaticanul de
legăturile de prin anii 1925 cu Mafia și apoi scandalul P-due? Cea din urmă funcționând sub
jurisdicția Marelui Orient al Italiei, lojă pseudo-masonică, contribuind la marele crah al Băncii
Ambrosiano și sinuciderea capului – Roberto Calvi. Potrivit actualelor situații de pe frontul ucrainean
în care au pierit până acum spre o sută de mii de civili și soldați, conducătorul de la Kremlin, prin
media aservită (că alta nu mai există), însoțită de o puternică teroare a oricăror încercări de
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atitudine contrară directivelor stabilite, prind contur câteva ținte de viitor care ne pot, indiscutabil,
interesa pe noi. Al Treilea Război Mondial – sub feluritele lui fațete practice – este prezentat
persuasiv (și nu fără temei) de întreaga propagandă rusă ca fiind un stadiu necesar spre Noua
Ordine, aceea gândită de Putin, indiferent de pierderile imense din domeniul economico-financiar ori
cele umane care se derulează chiar acum.

Încercările tot mai insistente, cu acuzațiile aferente, de a atrage NATO în acest război fratricid. În
egală măsură și deocamdată fără vreun temei concret, de a plasa România în topul țărilor
“neprietenoase” cu consecințele de rigoare. Eliminarea tuturor punților de legătură diplomatică
între Federația Rusă și oricare alt stat doritor a contribui la detensionarea ori dezescaladarea
crâncenului conflict care se derulează sub ochii noștri. În tot acest complex de interese economice,
politice și militare, poate contribui doar acea forță benefică care apără Planeta Pământ, ca sfătuitorii
“Anunnaki” să fie grabnic îndepărtați. NB. Toate datele și informațiile cuprinse în acest eseu, provin
din media românească.

Florian Laurenţiu Stoika


