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„Poezia este o stare de spirit, 

e o prietenie durabilă..”

- Nichita Stănescu
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Discriminarea de… consiliu!Discriminarea de… consiliu!

Cezar Adonis

Mihalache

DDe fapt, tocmai „fe-
meile membre PSD” ar fi
trebuit să se ducă la Consil-
iul de combatere a
discriminării! Să reclame
adevărata stare de fond
creată chiar de decizia
CNCD! Faptul că au fost
discriminate de acesta! Că li
s-a conturat, prin decizia de
apărarea a unei țiitoare de
politician, incriminată pe
linie morală de un site,
ideea de părți a aceleași at-
mosfere de lupanar politic.
Pentru că dacă ele acceptă

„de facto” definiția dată de
către CNCD termenului in-
criminat („curvă”), o noțiune
mai apropiată de buleandră
decât de cocotă, înseamnă
că au fost și ele (în tinerețile
lor, desigur!) părți ale unor
conjuncturi „idilice”
asemănătoare, ceea ce ar
demonstra, pe persoană
fizică feminină (și nu
numai!), că destrăbălarea și
preacurvia, din interes
politic, în clică, grup sau
grupuleț de partid este cu
mult mai profundă. Și mai
aprofundată!

Sau ar trebui să vină
consiliul să ne explice sen-
sul de discriminare pe care
l-a identificat în articolul
pamfletar al site-ului respec-
tiv („Curva lui Dragnea…”/
timesnewroman.ro). Alt-
minteri, totul rămâne doar la
nivelul unui act de hărțuire
dinspre CNCD și „femeile
membre PSD” împotriva
site-ului de aparentă satiră,
iar prin analogie, utilizând
exact formula acuzatoare a
consiliului, într-o extensie de
la persoană fizică la partid,
împotriva nu a unei reviste
electronice, ci a întregii
bresle a presei.

În acel articol a fost

o calomnie de șantier.
Punct. Dar a fost la adresa
unei persoane, nu a unui
grup, chiar dacă se agită is-
terizate „femeile membre
PSD”, brusc intrate în
pâinea reclamațiilor pentru a
apăra imaginea neprihănită
unei tinere, care, între noi fie
vorba, le cam ia fața (deh!,
tinerețe, „prospețime”…),
dar pentru așa ceva există
demersuri juridice.

Este adevărat, Con-
siliul a putut, iată!, interveni
imediat cu acțiunii de extir-
pare, nu a unei bule de falsă
satiră, una fără nimic
răsunător litero-pamfletar, ci
la nivel de avertizare a în-

tregii prese.
Justiția ar fi fost mai

înceată. Și ar fi impus a pri-
ori apelarea la mediere, la
publicarea unor drepturi la
replică, eventuala retragere
a „pamfletului” și
prezentarea unor scuze
publice. Iar asta doar dacă
Justiția ar fi găsit ca
îndreptățite aceste lucruri.
Dacă!

Sigur, în prezența
servilă a unui organ aservit
politic, astfel de condiționări
în felul și măsura luării unor
decizii nu există de fel în
mentalitatea „corifeilor” anti-
discriminare și în  analizele
de și pe textele incriminate.
Pentru că, acolo, nimeni nu
citește articolele înaintea
formulării acuzelor, acestea
devenind anexele unor de-
cizii impuse dinspre
finanțatorul existenței lor ca
for: politicul.

Or, această agre-
siune a CNCD -ului,
construită pe valul de
revoltă punctuală a unor cu-
plete politico-feministe,
demonstrează încă o 
dată necesitatea reformării
instituției. În primul rând,
pentru a nu mai fi acuzată
de părtiniri din interese ma-

teriale și politice (evident
conjuncturale) ar trebui să-i
fie anulate sau limitate in-
strumentele de sancțiune.
Acele amenzi devenite, din
simple metode coercitive,
adevărate furci (necaudine!)
de extirpare punctuală a
acelora care deranjează
politicul, partidul, grupul și
anumite persoane.

Nu un „consiliu” tre-
buie să decidă și să impună
o sancțiune. Ci Justiția.
Consiliul poate fi cel mult un
consultant al părții/părților
afectate, fără discriminare
pe persoană fizică sau grup,
el putându-se constitui într-
un avocat din oficiu al

acelora care se consideră
discriminați, putând merge
în instanță pentru a
reprezenta acele interese și
părți pe care le consideră a
fi fost afectate.

Pe de altă parte,
morala creștină și DEX-ul
vin în favoarea titlului, gro-
bian e drept, dat de site-ul
respectiv. O mârlănie, mai
ales că astfel de lucruri nu
se spun, nu se agită public,
tocmai din respect față de
aceeași morală creștină.
Dar asta nu înseamnă dis-
criminare, căci DEX–ul nu
va putea „discrimina”
niciodată morala, ci doar o
profundă lipsă de tact în am-
balarea ironiei și a satirei.
Altminteri, acuzele se vor
extinde iar după modelul
„femeilor membre PSD”,
discriminate, se vor trezi
poate și unii bărbații („mem-
bri” ori nu!), discriminați de
interesele mereu în schim-
bare ale femeilor care au
discriminat la rândul lor, și
nu neapărat pe persoană
fizică, în căutarea celei mai
eficiente „partide”.

●

Concurs de servilism...Concurs de servilism...

George

Alexander

DDe fapt, despe asta
este vorba: servilism! Un
concurs de servilism în care
noi suntem prinși mereu la
mijloc!

Și acum tot despre
așa ceva este vorba... Acum,
când numărăm deja câteva
zile de când s-a acutizat un
conflict între Klaus Iohannis,
care abia acum a trăit nişte
revelații esențiale – precum

aceea că Vasilica Viorica
Dăncilă nu este bună de
prim-ministru! - şi
„democrații” din PSD care
vor, se ştie, numai binele
poporului!..., de aceea s-au
şi grăbit să treacă la mutarea
ambasadei române de la Tel
Aviv la Ierusalim…

Ştiind că am intrat în
politică, mulți îmi cer 
un punct de vedere 
despre această confruntare
sângeroasă, - fiecare parte
plânge pe la televiziunile
agreate!- dar din care nici-
una din părți nu se ştie cum
iese!... Ce cred eu, mă
întreabă cineva, şi de ce
tac?!

Eu cred că asistăm la
un CONCURS DE SERVIL-
ISM între politicienii români,
fiecare dintre ei dorind să fie
primul care sacrifică intere-
sele României pentru a fi
bătut pe umăr apoi de
stăpâni…

Avem vreun Proiect
de Țară?! Am avut
vreodată?! Nu! Cu un
preşedinte fantomă, excur-
sionist, servil, care nu iese
din cuvântul altora sau din
mentalitățile proprii, închis-
tat, obtuz, arogant, care face
gafe după gafe, România
este la cheremul altora!

După meditațiile sale
profunde, de la Masa
Tăcerii, unde s-a aşezat pios
pe scaunul lui Brâncuşi,
după ce, grăbit să nu piardă
weekendul, a desemnat-o

fără ezitare, pe madam
Vasilica, un om mediocru!,
sluga lui Dragnea, în fruntea
Executivului!, deşi,
constituțional, putea să facă,
totuşi, ceva, a urmat un şir
de perle, cu greu ignorate de
analişti… 

Acum a făcut, din
nou, o gafă uriaşă (chiar
dacă s-ar putea să fie și
ceva adevăr acolo): „Nu ştiu
care sunt dedesubturile.
Cine ştie ce înţelegeri se-
crete face Dragnea cu
evreii“...

Dar nici cu PSD nu
mi-e ruşine! Unde s-a mai
văzut această pleiadă de
analfabeți, oameni neşcoliți,
deveniți miniştri!, iluştri anon-
imi care sparg zidurile în-
chisorilor, mutându-le în
propriul cămin!, oameni fără
Caracter, aliniați orbeşte în
jurul marelui Conducător?!...
Halal, Preşedinte! Halal,
strălucite partide! Nimeni nu
luptă pentru noi, români! Cir-
cul acesta, unde ei se-
mbrâncesc să execute
ordine, este numai o Iluzie.
Iluzia că cineva ar lupta şi
cumva pentru noi… În reali-
tate, fiecare dintre ei îşi
dispută dreptul de a fi sluga
perfectă, de a intra în grațiile
președintelui Trump, cel care
a hotărât, de fapt, mutarea
ambasadelor de la Tel Aviv la
Ierusalim.

Fiecare vrea să fie
Primul care a executat or-
dinul orbeşte, gudurându-se,
ca un patruped mâncând din
palmă… Desprea aceasta
vorbim, aceasta este
tevatura politică, zborul
României spre stele! Ce
importanță mai are dacă
Dragnea, Iohannis sau
Orban, aceşti naufragiați, în
lumea noastră fardată, mai
au ghinion sau noroc?!...

Și totuși, noi suntem
Noi, iar Ei sunt Ei. Iar „Patria
este norodul, nu tagma je-
fuitorilor!”

●
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Gheorghe Ctin

Nistororiu

DDirectivele de bază
ale NKVD pentru Ţările din
orbita sovietică, sunt fiicele
descendente din celebrele
Protocoale ale Înţelepţilor
Sionului-Charta Celor 24 de
Directive Secrete ale Primu-
lui Mare Congres Mondial
Evreiesc (Sionist) din 1897,
de la Basel-Elveţia şi adap-
tate după cerinţele timpului,
păstrându-se însă fondul 
lor eminamente sionist
întru finalitatea împinirii
supremaţiei ecumenice
globale.

În anul 1906, luna
August apare la British Mu-
seum un fragment tradus
dintr-o carte rusească: „Cel
Mare în cel Mic şi Antihristul
ca o posibilitate politică
imediată.” (Notele unui orto-
dox; ediţia a II-a corectată şi
adăugită. Tzarskoie-Selo,
1905). În Decembrie 1919,
la „Eyre & Spottiswoode”
traducerea respectivă apare
sub titlul: „The Jewish Peril;
Protocols of the Learned
Elders of Sion.” În acelaşi
timp cu traducerea engleză,
apare şi traducerea
germană a lui Gottfried zur
Beek la Berlin (Charlotten-
berg): „Die Geheimnisse der
Weissen von Zion”-
<<Tainele înţelepţilor Sionu-
lui>>, care s-a răspândit
rapid în Germania, Austria,
Polonia-1920, Franţa-1921,
traduse de Roger Lambelin
şi în S.U.A., editate de
Small, Maynard & C-ie,
Boston, unde apare şi o altă
traducere: „The Protocols
and World Revolution”-
<<Protocoalele şi Revoluţia
mondială>>. Propriu-zis
Cele 24 de Directive Se-
crete ale Primului Mare
Congres Mondial Evreiesc
(Sionist) din 1897, de la
Basel-Elveţia, nu sunt al-
ceva decât Protocoalele
Înţelepţilor Sionului,
împărţite în 24 de Capitole,
identice ca fond, astfel:

Protocoalele…

Capitolul I: <<Cu-
vântul nostru de ordine e:
puterea şi făţărnicia… Noi
nu trebuie să ne oprim
înaintea mituirii, înşelătoriei
şi a trădării, ori de câte ori
ne pot ele servi atingerea
scopului nostru. În politică
trebuie să te pricepi să iei
proprietatea altuia fără a
şovăi, dacă poţi obţine prin
acest mijloc supunerea şi
puterea.>>. Iluminaţii iudeo-
sionişti şi-au creat un aliat
sau un vasal din Yahweh. Ei
sunt bine intenţionaţi,
dezinvolţi, tenaci, fideli doc-
trinelor rabinice, susţinând

scopul propus urmărind
totodată mijloacele folosi-
toare pentru atingerea
ţelului atât de măreţ.
Călăuziţi de bogăţie şi
politică, de prudenţă şi tru-
fie, puterea lor nu are nici
iertare, nici milă, nici 
hotare, ci numai conspiraţie
şi cămătărie. Mijloacele
oculte, fariseice de orice 
fel privind distrugerea
creştinismului întreţin o
luptă permanent ascunsă,
iar din zi în zi tot mai aprigă
şi mai furibundă.

Directiva nr. 1

„…Deviza noastră
este: forţa şi ipocrizia…. Noi
(evreii) nu trebuie să ne
dăm în lături de  la corupţie,
înşelătorie şi trădare ori de

câte ori acestea ne sunt
folositoare pentru a ne
atinge scopul. Prin inter-
mediul politicii trebuie să
ştim să punem mâna pe
proprietăţile celorlalţi, fără
nici o teamă, atâta vreme
cât prin intermediul acestei
metode putem să obţinem
supunerea lor şi puterea
noastră.” Capitolul II:
<<…Războiul fiind astfel
transpus pe terenul eco-
nomic, naţiunile vor simţi
puterea stăpânirii noastre, şi
această situaţie va pune pe
cei doi vrăjmaşi (Biserica 
şi Monarhia) la 
dispoziţia agenţilor noştri
internaţionali, care au mii de
ochi pe care nici o graniţă
nu-i poate opri…Să-i lăsăm
(pe creştini) să creadă în
însemnătatea pe care le-am
inspirat-o, relativ la legile
ştiinţei, la teorii. În vederea
acestui scop propagăm în
continuu, prin presa
noastră, încrederea lor
oarbă în aceste legi.>>

Dezlănţuind de-
zordinea în sânul altor naţii,
iudeii de fapt îşi
consolidează ordinea lor.
Provocând şi întreţinând
războiul cu aurul adunat de
la toţi, iudeii îşi asigură
pacea lor prosperă pe care
apoi o vând celor înfrânţi
destul de scump, nece-
sitând un control de lungă
durată şi aproape perma-

nent, ce corespunde
ambiţiilor lor totalitare.
Revoluţiile, războaiele şi
pacea iniţiaţilor Proto-
coalelor sioniste au instituit
în marile ţări, Băncile aşa-
zise naţionale, trusturile
internaţionale, rezervele fi-
naciare globale prin care în-
vârt omenirea după deget.
Scara pe care ei urcă spre
mai mare bogăţie şi mai
deplină putere este Presa.
Ca să ai presa de partea ta
trebuie să fii bogat.

Directiva nr. 2

„… Războiul trebuie să fie
orientat într-o direcţie
economică: naţiunile să
vadă cât de mare este put-
erea supremaţiei noastre
economice, pentru ca acest

lucru să pună cele două
tabere la dispoziţia agenţilor
noştri internaţionali, care au
milioane de ochi şi pe care
nu-i va putea opri nici o
frontieră până la atingerea
totalei dominări mondi-
ale…Să-i lăsăm pe creştini
să creadă în importanţa
legilor şi teoriilor lor
ştiinţifice, care au fost în re-
alitate inspirate de noi (ac-
tualele teorii politice). Astfel,
prin intermediul organelor
noastre de presă vom spori
continuu încrederea lor
oarbă în aceste legi.”

Capitolul III: <<Vă
pot anunţa astăzi că suntem
deja aproape de ţintă. Încă
puţină cale şi cercul
Şarpelui simbolic (care
reprezintă poporul nostru)
se va închide. Când cercul
se va fi închis, toate Statele
Europei vor fi încleştate în
el, ca nişte cătuşe puter-
nice…Creştinii au pierdut
obişnuinţa de a gândi liber
fără ajutorul sfaturilor noas-
tre ştiinţifice. Iată de ce nu
văd ei nevoia grabnică de a
face ceea ce vom face noi
atunci când ne va fi sosit
domnia, şi anume de a
propăvădui în şcolile pri-
mare singura ştiinţă
adevărată, care e cea dintâi
dintre toate ştiinţele ordinii
sociale, ale vieţii omeneşti şi
ale existenţei sociale, ştiinţa
care arată diviziunea

(împărţirea) muncii şi prin
urmare împărţirea oame-
nilor în clase şi stări de-
osebite…Când vom fi dat
naştere (cu ajutorul tuturor
mijloacelor ascunse de care
dispunem prin aurul care e
în întregime în mîinile noas-
tre), unei crize economice
generale, atunci vom
arunca în stradă gloatele în-
tregi de muncitori, în
aceeaşi zi, în toate ţările Eu-
ropei.>>

Atacul frontal al
„Înţelepţilor” bombardează
ordinea constituţională a
unui stat spre  care ei şi-au
aţintit pofta. Sfărâmând
această temelie, asediatorii
adâncesc prăpastia dintre
cârmuitori şi popor. Pe primii
îi corup iar comunitatea o
sărăceşte sub limita
existenţei. Sprijină pe toţi
amploiaţii şi găgăuţii să
parvină politic pentru ai
manevra în Parlament prin
legi seci şi uscate,
provocând schimbarea cât
mai deasă a guvernelor.
Având masele şi guvernanţii
pe tabla de şah îi poate sac-
rifica după bunul plac şi
folositoarea dispoziţie. În
mijlocul poporului învrăjbit
iudeii sionişti dobândesc
bogăţie peste bogăţie şi put-
ere deasupra puterii. Aurul
devine propria lor conştiinţă.

Directiva nr. 3

„Pot să vă anunţ de
pe acum că suntem
aproape de obiectivul nostru
final. Încă puţin şi cercul
simbolic al şarpelui, care
reprezintă poporul nostru,
se va închide şi atunci toate
ţările europene şi de pe
celelalte continente vor fi
prinse în el ca într-un
cleşte… Am schimbat struc-
tura statelor creştine pentru
a favoriza desfăşurarea
luptelor politice înlăuntrul
lor. În scurt timp, tulburările
şi rupturile vor apărea peste
tot…Creştinii au pierdut obi-
ceiul de a gândi independ-
ent de sfaturile noastre
ştiinţifice. De aceea ei nu
mai văd necesitatea
imperioasă de a face ceea
ce noi, odată ajunşi la im-
plantarea imperiului nostru,
vom face şi anume să
predăm în şcolile publice
singura ştiinţă adevărată,
cea mai importantă dintre
ştiinţele sociale, care este
ştiinţa convieţuirii umane,
care are nevoie de diviz-
iunea muncii şi, ca urmare
de împărţirea indivizilor în
clase şi situaţii economice…
Iar atunci când, prin toate
mijloacele ascunse de care
dispunem, ca şi prin puterea
aurului aflat cu totul în
mâinile noastre, vom
declanşa o criză economică

generală, vom face să dea
năvală pe străzi batalioane
întregi de muncitori din toate
ţările Europei şi din celelalte
continente, în acelaşi timp.”

Capitolul IV:
<<Fiecare Republică trece
prin diferite trepte de dez-
voltare, prin diferite stadii.
Primul cuprinde cele dintâi
zile de nebunie ale unui orb
care se aruncă în dreapta şi
în stânga. Al doilea e acela
al demagogiei, din care se
naşte anarhia; apoi vine în
mod inevitabil despotismul;
nu un despotism legal şi pe
faţă, şi prin urmare
răspunzător, ci un  despot-
ism nevăzut şi necunoscut,
dar totuşi foarte simţit:
despotismul desfăşurat de o
organizaţie secretă care
lucrează cu scrupule cu atât
mai puţine, cu cât operează
sub scutul mai multor
agenţi, a căror înlăturare nu
numai că nu-i face nici un
rău acestei organizaţii, dar o
ajută chiar, scutind-o de a
cheltui mijloacele sale cu
răsplătirea unor servicii prea
îndelungate…Libertatea în
sine ar putea fi inofensivă şi
ar putea exista într-un stat,
fără a aduce vreun rău
bunăstării popoarelor, dacă
ea s-ar sprijini pe legile
credinţei în Dumnezeu şi
ale frăţiei omeneşti, străină
de acea egalitate care e
dezminţită chiar de legile
firii, care au statornicit în-
frânarea şi supunerea…Iată
de ce trebuie să dărâmăm
credinţa, şi să smulgem din
sufletul creştinilor însuşi
gândul Dumnezeirii şi al Su-
fletului, pentru a le înlocui cu
socoteli şi lipsuri materi-
ale.>>

Pentru a contracara
şi zdrobi definitiv rezistenţa
creştină, sioniştii lansează
atacuri înteţite asupra
libertăţii şi credinţei orto-
doxe. Aceşti mari farsori
pun la dispoziţia creştinilor
reci ori căldicei, diferitele
variante ale libertinajului
ispititor care-i aţâţă, îi
profanează, iar despre
credinţă aruncă butada că:
fiecare crede în ceea ce
vrea, adică în nimic, ceea
ce îl face iresponsabil pen-
tru ceea ce face. Per-
vertindu-le cu uşurinţă
caracterele şi aşa firave, in-
divizii ajug mercenarii
iudeilor în lupta contra
părinţilor lor evlavioşi, a
familiei creştine, a Patriei
naţionaliste, a Bisericii lui
Hristos.

-urmare în pagina a 3 a -
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DDirectiva nr. 4

„Orice democraţie
trece prin diverse faze. Cea
dintâi dintre ele se
aseamănă cu furia unui orb
care caută un sprijin la în-
tâmplare. Cea de a doua
este faza demagogiei, din
care se naşte anarhia. Apoi
vine, inevitabil, despotismul,
dar nu despotismul legal, nu
despotismul normal şi de-
clarat-şi, în consecinţă, re-
sponsabil-ci despotismul
invizibil şi necunoscut, dar
care se face simţit. Acest
despotism este exercitat de
către o organizaţie secretă
care nu acţionează la
vedere, pe faţă…Libertatea
ar fi putut să nu fie
vătămătoare şi să se mani-
feste efectiv în cadrul statu-
lui…, numai că s-ar fi
sprijinit de la început pe
credinţa în Dumnezeu, pe
spiritul de fraternitate dintre
oameni şi pe ideea egalităţii
lor, toate revelate chiar în
legile creaţiei, legi care nu
stabiliseră ideea de
supunere, de împilare…
Iată de ce trebuie să dis-
trugem credinţa, să smul-
gem din minţile creştinilor
legea însăşi a divinităţii, cea
care stabileşte egalitatea
între oameni şi pe care se
reazămă libertatea, pentru a
le înlocui apoi cu grijile ma-
teriale şi cu studiul nevoilor
materiale ale omului.”

Capitolul V: <<Ţinta
de căpetenie a
guvernământului nostru e
slăbirea spiritului public al
creştinilor prin critică; să-i
facem să-şi piardă
obişnuinţa de a cugeta,
deoarece gândirea dă
naştere împotrivirii; să
obosim puterile gândului în
hărţuieli oratorice…Pentru a
câştiga opinia publică, tre-
buie să o buimăcim,
răspândind din diferite părţi
şi vreme îndelungată atâtea
păreri care se bat cap în
cap, încât creştinii vor sfârşi
prin a se pierde în labirintul
acesta şi prin a înţelege că
e cu mult mai bine să n-ai
nici o părere în politică. Vor
recunoaşte că acestea sunt
chestiuni care nu privesc
societatea, şi că ele nu sunt
menite a fi cunoscute decât
de acela care o conduce.
Acesta e întâiul secret. Al
doilea secret, necesar pen-
tru a guverna cu succes,
constă în a înmulţi în aşa
măsură greşelile poporului,
apoi obiceiurile, patimile şi
regulile vieţii în comun, încât
nimeni să nu mai fie în stare
să descurce acest haos şi
oamenii să ajungă să nu se
mai înţeleagă unii cu alţii. >>

După ce arde
credinţa şi destramă liber-
tatea, cele două aripi care te
înalţă la Adevăr, la Jertfă, la
Iubire, pe mormanele dis-
trugerii se înfige suliţa
despotismului iudeu, iar prin
presă se împrăştie pretutin-
deni zgura buimăcelii. Li se
confiscă trecutul, gloria, leg-
enda, jertfa, martiriul,
sfinţenia creştinilor, iar

prezentul îl promovează ca
sclavie în aşa fel încât vi-
itorul să devină robia tuturor.
Apoi prin desfrâu,
destrăbălare, frivolitate,
corupţie, şomaj, sărăcie să-
i învrăjbească pe toţi îm-
potriva tuturor pentru a se
produce criza generală şi
stricăciunea şi decăderea
totală.

Henry Ford înainte
de a ajunge preşedinte al
S.U.A., arată sistemul de
luptă ocult al sioniştilor în lu-
crarea sa tradusă în
germană la pagina123: „În-
treaga metodă a Proto-
coalelor poate fi cuprinsă
într-un singur cuvânt: di-
zolvare. Nimicirea a ceea ce
s-a făcut până acum,
crearea unei perioade de
tranziţie lungă şi fără
speranţă, în timpul căreia
toate tendinţele cele bune
să fie zădărnicite, o slăbire
treptată a opiniei publice şi
a încrederii generale, până
când acei ce stau în afara
acestui haos vor întinde
mâna lor liniştită şi puternică
spre a apuca frânele puterii-
aceasta este întreaga
metodă.” (H. Ford, „Der in-
ternationale Jude”, vol. I-II,
L e i p z i g - 1 9 2 0 - 1 9 2 1 )

Directiva nr. 5

„ … P r o b l e m a
capitală a puterii noastre
este de a slăbi atenţia
publică prin intermediul crit-

icii, pentru a-i face pe oa-
meni să piardă obiceiul de a
gândi, deoarece gândirea
provoacă reacţii. Să
transformăm prin urmare,
puterea gândirii pe terenul
luptelor oratorice!…Pentru a
ne asigura că opinia publică
se află în mâinile noastre,
trebuie să o năucim, ex-
primând, din diverse părţi şi
pe o durată întinsă de

vreme, opinii atât de opuse,
încât creştinii să se piardă în
labirintul lor şi să sfârşească
prin a găsi de cuviinţă că cel
mai bine este să nu aibă nici
o opinie politică. Aceasta
este o chestiune pe care so-
cietatea creştină nu trebuie
să o cunoască, ci doar cel
care conduce. Acesta este
primul secret.

Al doilea secret,
necesar pentru a guverna
cu succes, constă în a mul-
tiplica toate defectele
poporului, proastele obi-
ceiuri, pasiunile şi regulile
politice, în aşa manieră
încât nimeni să nu poată
face ordine în acest haos şi
oamenii să ajungă în
situaţia de a nu se mai
înţelege între ei.”

Capitolul VI:
<<…Vom face să se
mărească salariile, care
totuşi nu vor aduce nici un
folos muncitorilor, deoarece
vom fi dat naştere în acelaşi
timp unei scumpiri a
obiectelor de primă necesi-
tate, datorită (vom zice noi)
decăderii agriculturii şi a
crescătorilor de vite.>>

Toate voinţele,
putinţele, averile creştinilor
trebuie să fie dependente
complet şi înghiţite de
Monopolurile Marii Finanţe.
Deposedată de puterea
politică, aristocraţia creştină
ajunge să fie şi
dezmoştenită de averile ei
funciare. Încurajat negoţul şi

sprijinită intens specula se
netejeşte calea luxului pen-
tru parveniţi, iar pentru
săraci se adânceşte con-
tinuu Valea plângerii,
prăpastia pieirii. Sporirea
salariilor este o intenţie
fariseică care determină
scumpirea peste măsură a
alimentelor, a traiului aflat şi
aşa la limita existenţială.
Deci, mărirea salariilor

aduce de la sine un profit
dublu sau triplu în conturile
celor bogaţi.

Directiva nr. 6

„… Vom susţine cererea
pentru mărirea salariilor,
mărire care, fără îndoială,
nu va aduce nici un avantaj
muncitorilor, mai ales că
vom provoca în acelaşi timp
creşteri de preţuri la pro-
dusele de primă necesi-
tate,-creşteri ce se
datorează-vom spune noi-
exploatării neraţionale a
agriculturii şi zootehniei.”

Analizând Primul
Congres Mondial Evreiesc
de la Basel din anul 1897,
care cuprindea doar evreii
sionişti şi cei reformaţi, nu şi
pe cei ortodocşi, prin prisma
celor 24 de directive stabilite
pe criterii de referinţă, se
constată că întreaga activi-
tate a iudaismului are la
bază aplicarea în totalitate a
Protocoalele Înţelepţilor
Sionului, din 1773, ce-şi trag
seva din Talmud, atât în
lumea capitalistă cât şi în
cea comunistă.

Protocoalele de-
mocrate care astăzi ne bân-
tuie încrâncenat aşezările
milenare tradiţionale,
sfârtecând ţara noastră
creştină de la un capăt la
altul sunt de fapt rudele de
sânge ale celebrelor proto-
coale sioniste. Ţara noastră
postdecembristă trăieşte

astăzi din plin prigonirile şi
persecuţiile Evului iudaic
sionist. „Omenirea trăieşte
astăzi momentul iudaic. În
continuă ascensiune de la
Renaştere până în zilele
noastre, iudaismul îşi vede
împlinită aspiraţia de
dominaţie mondială. După
mai bine de două mii de ani
de înverşunare, evreii au
ajuns să stăpânească
lumea…” (Gabriel Constan-
tinescu, Marginalii la Tal-
mud. Ed. Dacia-1999)

P r o t o c o a l e l e
Înţelepţilor Sionului-con-
stitue un Plan real cu carac-
ter universal, perfect
elaborat, îndrăzneţ, secret,
erudit, conspirativ, uzurpa-
tor, cosmopolit.

Un Crez talmudic-
iudeo-sionist prin care s-a
fondat „Alianţa Israelită
Universală”, privind finali-
tatea năzuinţei de a se insti-
tui hegemonia mondială a
„poporului ales”, se propagă
ca o Mărturisire de credinţă
a marilor Iluminaţi: Marx,
Anderson, Beresniak,
Weishaupt, Manzzini, Pike,
Herzl, Garibaldi, Cremieux,
Montefiore ş.a.

Cu fără de lege sau
fără Dumnezeu, ori mai
corect spus cu dumnezeul
lor, iudeii sionişti şi
reformaţi, călăuziţi secular
de rabini şi Iluminaţi care,
sunt mai presus de orice,
chiar şi faţă de Yahweh,
binefăcătorul pe care l-au
creat, vasal Mesiei Israel au
realizat pământean cea mai
puternică structură
biologică, cea mai perfectă
comunitate secretă, ocultă,
inchizitorială, spirituală,
finaciară, politică.

Este foarte adevărat
că mai mult decât Yahweh,
la realizarea planului lor
anticreştin şi antimonarhic a
fost contribuţia ierarhilor
creştini ortodocşi, a papilor,
a capetelor încoronate, a
castei princiare, a
aristocraţiei, a conservato-
rilor, a republicanilor, a
democraţilor, a capitaliştilor
şi a comuniştilor în acelaşi
timp şi în aceeaşi măsură.

Că astăzi Proto-
coalele au reuşit, se vede
destul de clar, de sigur şi de
tragic.

●



Ghimpele Națiunii

Fața indolenței: bani, chipuri de lut, minciună, denaturare, dezagregare…Fața indolenței: bani, chipuri de lut, minciună, denaturare, dezagregare…

Cezar Adonis

Mihalache

MMulți dintre ei n-au
carte, dar au parte! Așa că
partidul vine din urmă 
să-i bage repede la
„școlarizare”. Măcar una
„politico-parlamentară”, că
de analfabetismul funcțional
nu au cum să scape! Nu
atât de repede! Că ar dura o
alfabetizare mai mult decât
ține un mandat și, atunci,
unde ar mai fi „eficiența”?!…

Sigur, la prima
vedere pare că își fac un in-
stitut de studiat ceva. Că
dacă de o revoluție nu s-a
mai găsit, sinecura trebuie
să poarte un nume cât mai
pompos. Treaba e că noua
găselniță, institut de bla bla
politic, se vrea la nivel de for
științific. Or, cum va sta el
sub egida unui for
neștiințific, unul rostogolit
adânc în analfabetismul
funcțional politic?

Trebuie, însă, să
vedem și „posibilitățile”
acestui nou stabiliment! Că
de un Institut nu poate fi
vorba decât exact în
măsura de ironie a unei
„Academii de biliard”! (Dar
acolo măcar ăia învață să
lovească strategic „bilele”,
ăștia deja le-au furat…).

Așadar, am putea
asista la prima alfabetizare
de și la nivel parlamentar!

Să nu-și mai prindă aleșii
degetele în agrafele
dosarelor cu legi…

Și totuși, oricât i-am
căuta un echivalent în isto-
ria recentă, nu găsim nimic;
nu de un nivel atât de peni-
bil! Nici măcar un soi de
„Ștefan Gheorghiu” reșapat,
ci mai de grabă un fel de
școală muncitorească. Pen-
tru că dacă tot au fost luați

și promovați în Parlament
de prin ateliere și spălătorii
auto, măcar să învețe să
citească un text de lege, că,
de priceput, slabe șanse…
Să priceapă și să accepte
„cursul” că de la citit nu a
murit nimeni… Ortul soartei
l-au dat tot cei cărora le
erau destinate textele pe
care nu le citeau ce-i
chemați să o facă.

Așadar, parlamen-
tarii vor un Institut de Politici
Parlamentare, Parlamen-
tarism şi Proceduri Legisla-
tive. Ceva ce, zic ei, nu
strică la casa omului. Omu-
lui politic, desigur, mai ales
că, spre deosebire de o
democrație, sinecura de

castă poate fi reportată de
la o formațiune (de gu-
vernare) la alta, de la un
ciclu electoral la altul. (Chit
că, am mai văzut!, odată
înființată pe un schelet, cum
a fost cel de sinecură
revoluționară, nu va mai fi
scoasă de sub egida
„fondatorilor”).

Un asemenea insti-
tut și-ar avea rolul său într-o
democrație. Rolul, nu
scopul așa cum se
creionează noua structură.
Iar dacă se vrea și „for
științific”, el trebuia înființat
pe lângă un institut existent.
Unul care se ocupă cu studii
politice și sociologice, cu
prognoze și analize.

Dar așa, trântit din
plăsele deciziei de partid, nu
va fi decât o căpușă pe
spatele democrației. Din
care se va hrăni până îi va
mai fi decredibilizat o parte
din rosturile ei, căci, s-au
mai văzut astfel de
infiltrări…

Apoi, institutul vrea
să se ocupe și de „culti-
varea” pretendenților la
alegeri, în sensul școlirii lor
cu noțiuni politice! Doar că
pentru așa ceva chiar există
institute, iar democrația nu
are nevoie de uniformizări
date de o școală de partid
care să taie vârfurile și
elanul unora care chiar ar
putea face ceva pentru
democrație și, implicit, țară.

(Cum ar fi fost dacă la
Revoluție ar fi participat
doar cei ce anterior au făcut
cursul despre „revoluții”?
Sigur, în sensul reformator!
Și nu aceia care au partici-
pat la instruirea felului de
stingere a libertăților și en-
tuziasmului de masă prin
infiltrații de sorginte leninistă
ai manipulării și furtului sac-
rificiilor celor urcați dintâi pe
baricade)…

„Institutul are ca
scop fundamentarea
ştiinţifică şi practică a
soluţiilor de perfecţionare a
organizării şi funcţionării
autorităţilor publice parla-
mentare”… Păi’, asta sună
nu a încercare de a de-
scoperi apa caldă, ci de a o
tăia de la robinetul societăți.
În forma ei de „curgere” ca
economie de piață și
democrație. Pentru că o
democrație, în funcționarea
ei, nu are nevoie de
fundamentări.

Prin felul în care se
vrea creionat forul de con-
ducere al institutului bla bla,
se legitimează și
reglementează tocmai o
încălcare a separațiilor put-
erilor în stat. Pentru că în
momentul în care în forul
conducere vor fi aduși par-
lamentari, reprezentanți ai
autorității publice centrale,
dar mai ales ai autorității
judecătorești, încălecarea
cvasigeneralizată a puterilor

în stat va deveni concept de
funcționare parlamentaro-
executivo-judecătoresc.

Și așa democrația
noastră era șchioapă de un
picior… Presa, retezată prin
complicitatea celorlalte trei
„puteri”. Acum însă, să ai
trei puteri în stat într-un sin-
gur loc, fie și ca sinecură,
poate genera monștri față
de care trecutul, în cele mai
negre părți ale lui, să pară
doar o mică entorsă a isto-
riei.

Adevărata fractură-
suicid a democrației abia
acum pare a se contura…
Sinecura  prin poziții de con-
ducere în „institut” sau prin
catedre de predare, diriguite
de către membrii și terții de
partid, va îndestula foamea
de bani a unora. Pe ceilalți,
deja ajunși material de prin
alte sinecuri, precum institu-
tul revoluției, îi va îndestula
adăparea la izvorul parla-
mentarismului cu orgolii și
chipuri fălțuite în litera de
plumb a revistei institutului.

Toate acestea
maschează scurtcicuitarea
separațiilor în stat. Azi o
înțepătură, apoi un poduleț,
o punte și, în cele din urmă,
absorbția în corpusul de un
roșu puturos care stă de trei
decenii în cârca
democrației…

●

Ce a înțeles Radu Golban?Ce a înțeles Radu Golban?

Ion

Coja

IIntervenția dlui
Radu Golban în chestiunea
ambasadei României din Is-
rael a stârnit comentarii con-
tradictorii! Intervin în
această discuție colegială
foarte pe scurt.

Au spus unii că
Radu Golban a plătit
redacției „Jerusalem Post”
ca să i se publice articolul.
Dacă a făcut acest gest,
felicitările noastre pentru dl
Golban. Miza textului său
nu este una personală, ci
una publică, așa cum vom
vedea. Cine a mai plătit ca
să i se publice un text de in-
teres public, național?! Nu
cunosc multe alte cazuri
similare. De fapt, cunosc
bine unul singur: cazul
unuia numit Ion Coja, care a
plătit 2500 euro unui post
TV ca să susțină câteva
emisiuni dintre care primele
trei au avut ca subiect ma-
trapazlâcurile grave ale fos-
tului inspector școlar
Johannis, implicat în mai
multe înfieri ilegale. Insul,
adică numitul Coja Ion,
susține că este mulțumit de
ce a făcut și că regretă că

nu a avut mai mulți bani ca
să facă emisiuni și pe alte
subiecte de interes public,
național.

Prin ce este textul
dlui RADU GOLBAN un text
de interes public? Aici s-au
grăbit unii colegi să vadă un
amestec inoportun al dlui
Golban într-o chestiune de
diplomație fină, delicată,
inaccesibilă unor amatori:
problema relațiilor României
cu țările arabe în lumina
intenției de a se muta am-

basada României la
Jerusalem. Eu nu cred că
un articol al dlui Golban va
cântări în disputa pe care a
stârnit-o Liviu Dragnea din
motive greu de înțeles între
oameni normali. Eu văd
altceva: prin acest articol
pătrunde în presa
internațională cazul Johan-
nis, președintele de țară
europeană ce ignoră

legislația anti-nazistă
asupra căreia a convenit în-
treaga planetă după
încheierea celui de al Doilea
Război Mondial. Acest caz,
aflat în atenția unei infime
părți din mass media
românească, capătă acum
notorietatea internațională
pe care o merită!

Domnul GOLBAN
este un ins tenace și
obișnuit să înoate împotriva
curentului. Este o plăcere
pe care puțini o înțeleg! Ar

merita o susținere publică la
cel mai înalt nivel politic! N-
o are, din păcate! Dar oa-
menii liberi de angajamente
și șantaje oneroase,
rușinoase, ar trebui să fie
mai circumspecți atunci
când au opțiuni diferite de
ale dlui GOLBAN. Domnia
sa este angajat într-un pro-
ces cu Forumul German,
proces deschis de

organizația camarazilor lui
Johannis, care până acum
au zburdat nestingheriți de
nimeni de fiecare dată când
au încălcat legea și au dat
„tunuri” imobiliare de mil-
iarde de lei. Le-au stat în
cale numai două persoane,
după știința mea: publicistul
Marius Albin Marinescu, de
la „Justițiarul”, și al
dumneavostră Radu Gol-
ban. Opoziția lor la
„nesimțirea” acoliților lui Jo-
hannis se cuvenea să
ajungă de mult în presa
internațională! A ajuns
acum, când Radu Golban s-
a priceput, tactic vorbind, s-
o lege de chestiunea
ambasadei! A văzut oportu-
nitatea și s-a folosit impeca-
bil de ocazia ivită. Abia în
felul acesta s-a produs
spargerea embargoului me-
diatic internațional, iar pub-
licul internațional a luat
cunoștință de abuzurile Jo-
hannului ca primar al Sibiu-
lui, abuzuri prin care s-a
ales praful din vestita on-
estitate specifică, chipurile,
sașilor. De ani de zile în
presa românească au fost
semnaloate aceste abuzuri,
iar media internațională s-a
făcut complice cu Johannis
și a tăcut! Până mai zilele

trecute, când dl Radu Gol-
ban a conceput schema
mediatică prin care presa
internațională a dezvăluit
mizeria ascunsă sub preșul
de la Primăria Sibiu! Și, de
ce nu?, de la Cotroceni!

Nota bene. Ar trebui
documentat un capitol uitat:
jaful făcut de sași asupra
proprietăților evreiești sub
guvernarea Antonescu.
Există mărtuii clare ale
diferenței de comportament
între români și sași față de
victimele legilor anti-semite
din acea vreme. Sașii au
luat în serios acele legi date
de Antonescu la presiunea
UE de la Berlin. Lipsa de
umor a sașilor este
vestită…

Mă opresc aici cu
comentariile mele. Aștept cu
maxim interes să văd
evoluția procesului Forumul
German versus Radu Gol-
ban. Acest proces trebuie
să atragă atenția tuturor
românilor, întregii clase
politice, mass mediei
românești. Cât ve vom pri-
cepe vom fi alături de inimo-
sul nostru compatriot.
Succes!

●


