Dacã vreti sã stiti ce legãturã e ÎNTRE stiinta extrem de avansatã a dacilor antici-primordiali (inclusiv
Metafizica, pe care stim deja cã dacii arieni au inventat-o si au studiat-o; info va urma la comentarele
pozelor), constiinta colectivã a neamului transmisã peste generatii (existenta cãreia e fapt dovedit
stiintific, recent), un manuscris vechi de acum 40 de ani (plagiat multiplu de evreii din USA, dar îngropat
premeditat în uitare pentru a ascunde originea lui si identitatea autorului), si ultimele descoperiri stiintifice
în aceste domenii (care depãsesc stiinta si întelegerea umanã actualã), dar care confirmã justetea stiintei
Zamolxiene a dacilor primordiali, vã invit sã studiati acest album, în ordine, pozã cu pozã, de la prima
pânã la ultima, ca si comenterele de sub fiecare pozã, în ordine, cãci altfel, acest album/subiect NU poate
fi inteles, mai ales cã multe link-uri si afirmatii din comentarii fac referintã la alte comentarii si alte poze,
pentru întregirea explicatiei.
Cine reuseste sã citeascã si sã înteleagã TOT ce scrie în acest album, va deveni literalmente
ALTCINEVA si ALTCEVA decât a fost înainte de a-l studia.
El contine legi si experimente care în general depãsesc limita capacitãtii întelegerii creierului uman, dar
foarte usor de înteles din cauza explicatiilor în formã extrem de simplã, specific pentru a fi intelese de
oricine.
Pe scurt, albumul acesta e destinat nerds-ilor, junk-ilor de gingko biloba, ca si interesatilor activi în TOT
ce existã, în tot Universul, de la începutul lui si pânã la presupusul lui sfârsit, care e demonstrat multiplu
aici cã nu va avea loc niciodatã.

Asta e o postare mai… “specialã”, cãci pare o bazaconie fãrã sens (desi e un adevãr!), un raport stiintific
scris de mine in preistorie, si rescris in 1993 ca nuvelã “stiintifico-fantasticã (cãci numai ca raport stiintific,
cred cã ãia de la tipografie nici nu îmi bãga manuscrisul în seamã, ci mã sfãtuiau sã merg la psihiatru ;) ),
nuvelã doveditã acum de oamenii de stiintã ca fiind într-adevãr un raport stiintific, neavând nimic de-a
face cu fantasticul, raport care atunci pãrea pentru altii “sci-fi”, dar care acu s-a dovedit a fi numai “sci”.
Dar OK. E o poveste scrisã (rescrisã în 1993 in englezã, pentru tipãrit) într-un mod infantil, cãci am
observat cã in mediu privat nimeni nu întelegea despre ce vorbesc când descriam ceva din manuscris,
spunând cã e prea complicat si le fac dureri de cap ;).
Initial am scris asta în anii ’70 secolul/mileniul trecut(20/2), dar si atunci în România, si ulterior (anii ’90) în
Olanda, nimeni nu intelegea ce scriu aici, asa cã odatã (anii ’90, când locuiam deja în Olanda) auzind cã
se fac bani buni cu manuscrise si cãrti publicate, eu fiind fiind somer si “fiu’ ploii” :D, m-am gândit sã o
rescriu în englezã si sã încerc sã o public undeva..
Totul a pornit de la o inversie în spatiu-timp (dacã o pot numi asa) petrecutã de mine, în anul 1975.
De atunci am hotãrât (dupã ce mi-am “redesfãsurat informatiile”; aspect explicat mai încolo la
comentarele pozelor acestui album) sã fac acest raport stiintific, dar fiindcã la ora aia umanitatea sustinea
cã tot ce vedem si tot ce existã e numai “materie” în timp ce eu, “oaia neagrã a umanitãtii” ;) referitor la
stiintã, sustineam contrariul, am scrris asta sub formã de nuvelã stiintifico-fantasticã, si ulterior si o
“concluzie a ei în altã povestire, numitã “A fost… si s-a dus”.
In România cenzuratã a anilor ’70 si în spatee cortinei de fier comuniste, contactul cu strãinatatea în orice
domeniu era interzisã, mai ales pentru mucosi ca mine de 14 ani, asa cã ce apare în manuscris e pur de
la mine, fãrã consultarea altor surse.
Cei cu care am încercat sã deschid animite subiecte si idei din mansucris, au zis ca “sunt cu capul” ;), asa
cã am lãsat mai toate manuscrisele mele de atunci pe linie moartã, cu exceptia unora politiste si a
poeziilor mele.
Revenind la acest manuscris intitulat BACSISA, voi împãrtii documentatia din el si a paginilor lui (aici
scrise in englezã, cãci aici vedeti copii scanate a manuscrisului rescris în englezã, la o maasinã de scris
aiurea, în 1993, pentru a încerca sã fac ceva bani cu el publicându-l ca “sci-fi story” cãci eram somer si
aveam nevoie de bani), dupã esecul încercãrii de publicare, iar l-am pus pe linie moartã pânã acum în
toamna anului 2016 când am dat de niste documentare fãcute de Daniel Roxin cu o invitatã în studiou,
care explica multe chestii dovedite acum stiintific, chestii cu care eu mã chinuiam eu sã conving lumea cã
asa e încã din 1976, cu 40 de ani în urmã.
Dar OK. Aici e povestea despre ce si cum, referitor la “drumul” manuscrisului Bacsisa de la concept si
pânã azi:
Initial am prezentat lumii acest manuscruis ca “raport stiintific”. Când am fost fost categorist drept nebun,
am schimbat-o spunând cã e “nuvelã sci-fi” :). Nu a mers nici asa, nimeni nu pricepea o iotã din el, asa ca
toti au zis sã dispar :) :D.
DOVEZI STIINTIFICE de ultimã orã (2016, https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) însã au
adeverit acum (40 de ani dupã ce eu sustineam deja toate astea ca ADEVÃR, eu atunci fiind un nimeni
de 14 ani, cu 8 clase primare la active, acum contra cei mai mari savant ai lumii ai anului 2016) cã tot ce
scrie în acest manuscris e adevãrat. Nu cuvânt cu cuvânt ce am scris eu in manuscris aici, cãci sunt pãrti
de manuscris care încã sunt decenii sau secole înaintea stiintei lumii, dar ideile principale prezentate ca
teorii in manuscrisul meu din 1976, ele fiind dovedite acum în practicã de savantii lumii, in laboratoare
speciale, ca fiind corecte si adevãrate.
Nu tot ce contine manuscrisul a fost doevdit stiintific acum în lume, doar unele aspecte, inclusiv sustinere
la ideaa de bazã a mansucrisului referitor la existenta (noastrã si a orice) în univers. Bãnuiesc cã restul

aspectelor descrise în manuscris vor fi dovedite de oameni de stiintã în viitorul apropiat sau îndepãrtat. Si
chiar si cele dovedite azi stiintific, creeazã alte întrebãri oamenilor de stiintã acum, întrebãri rãspunse
deja în acest manuscris, dar fiindcã ei nu mã cunosc si nici eu pe ei, sunt slabe sperante cã ei îsi vor
continua cercetãrile spionând si paginile mele aici ca sã afle rãspunsurile pe care le cautã si care au
apãrut ca urmare a descoperirilor lor de ultimã orã în domeniul ãsta (quantic).

CINE VA CITI toate ccomentarele mele de la pozele albumului ãsta, va deveni ALT OM dupã ce studiazã
toatã documentatia aici, cel putin cea în româneste din comentarele mele de sub poze, dacã nu stie sã
citeascã paginile astea în englezã.
Si cu “ALT OM”, ma refer nu numai la figurat, ci si la propriu, in sensul de “altceva” decât ai fost pânã
acum, in sens pozitiv bineinteles, si la un nivel mai înalt al existentei, decât ai existat pânã acum.
Plus cã vei sãri si câteva miliarde de ani înainte pe drumul existentei descris undeva la
comentarele/paginile urmãtoate, atingând sfãrsitul “ciclului” (referitor la dimensiunile paralele ale
universului, un numar aparent infinit, dar totusi finit, desi enorm de mare) mai devreme decât înainte,
când nu stiai de documentatiile albumului ãsta.
DECI..:
Profesoara mea de limba românã (de la Lic. Ind. 1, Resita) Voinescu a fost prima abordatã cu asta, dar a
zis cã nu procepe nimic si cã cicã dacã vreau sã scriu, sã scriu altceva, de ex. “romane politiste”, ceea ce
am si fãcut, o serie de ele, ea abia astepta de fiecare data sa apara episodul urmãtor.
De-asta m-a si recomandat la concursul pe cicluri (“ani”, artunci se facea liceul in 5 ani, eu fiind anul 1,
toate clasele anului întâi fiind numite “ciclul 1” s.a.m.d.) referitor la ISTORIA României, suboect care nu
m-a interest de fapt niciodatã, dar totusi echipa noastra (fiecare ciclu/an avea o echipa de 3 elevi, deci 5
echipe total) l-am si câstigat, fiind totodatã si cel mai bun din echipa mea, caz care m-a scos atunci din
stadiul de “elev obscur” (cum mã caracterizau profesorii înainte) si m-au postat pe un soclu mai înalt ;),
dar aia e alta poveste.
Dar ASTFEL ajungem la postarea asta, care a început prin curãtenia actualã acasã a “deseurilor”
preistorice , dând peste manuscrisul ãsta si scrisoarea evreicii excroace Clare Ferraro. (nici atunci nu
am vrut sa il public pe facebook, pânã nu am dat din intamplare peste un documentar stiintific pe youtube
(cel de mai sus, vezi link) care adeverea teoriile mele de 40 de ani mai devreme, când toti se uitau la
mine ca la felul 14 când începeam cu explicatiile astea aparent peste nivelul lor si de fapt al tuturor de
întelegere, atunci.
Rãsfoind prin manuscris, am descoperit cã eu în anii ’70 (mai precis in 1976, când am început liceul,
octombrie pâna in decembrie când l-am scris prima data, în româneste) când nu aveam habar de istorie
(am scris deci Bacisa câteva luni înainte de concursul pomenit mai sus care a avut loc in 1977, luna
aprilie, concurs pentru care m-am pregãtit total în câteva zile, de la zero) fãceam niste afirmatii si trãgeam
niste concluzii in manuscrisul asta “stiintifico-fantastic”, total identice cu stiinta ZAMOLXIANÃ/DACICÃ
existentã încã de la facerea lumii.

Unele dintre ele sunt subliniate (acum) cu rosu pe unele pagini din albumul asta al manuscrisului, ca de
ex. paginile 3, 6, 8, 12, si altele (de ex. pag. 26, chesti cu constiinta).., unde eu, atunci doar un mucos
adolescent, explicam si dovedeam realitatea creatiei si rostul & sensul vietii, precum si faptul cã nimic nu
moare în Univers/existent, dar si cã noi doar urmãm un ciclu etern al vietii, o vârtelnitã a vietii eterne,
concept primordial strict Zamolxian (“Zamolxe” e denumirea “celtizatã” a lui “Zãmolse”, care era
zãmislitorul lumii” la daci, în intelesul nostru de azi: “Dumnezeu”, si asta o sintetizare a cuvintelor “Domnul
Zeu”, in greceste “Zeus”, care e unul si acelasi cu Zamolxe), deci exact ce le explica Zamolxe la daci…,
eu pânã in anii ’70 în afarã de tabloul bustului lui Burebista pe holul de la intrare a scolii, nestiind absolut
nimic despre daci decât ca s-au bãtut odatã cu romanii si au fost invinsi…, deci practic eram habarnist la
istorie), ca si paginile “ll” si “lll” (cifre “romane”) din Prolog, paginile din prolog explicând stilul meu de
scris/explicat aici ca având “multiple straturi de întelesuri” (care trebuie citite de mai multe ori si descoperi
întelesuri noi), ceva IDENTIC cu ce spun istoricii despre dacii aryani/vedici din India cã fãceau încã acum
26.000 de ani peste tot în lume, ca si dacii faraoni din Egipt si hieroglifele lor “cu straturi multiple de
întelesuri”.
Iar cine a studiat seria istoriei lumii, stie asta deja. Cine nu, sã o vadã aici:
http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/
(seria asta fiind fãcutã dupã investigatii fãcute abia în 2013-2016, deci 30 de ani dupã scrierea
manuscrisului în 1976, abia atunci descoperind de la arheologii si istoricii lumii cã dacii faraoni ai egiptului
ca si aryanii daci din India etc.., au lãsat inscrisuri, si in carti si pe pereti de granit, cu “multiple straturi de
intelesuri”, ceea ce nu aveam deci cum sa stiu eu 30 de ani mai devreme, cand asta nici macar nu a fost
descoperit de arheologi si nici în 1993 când am rescris totul in engleza, ideea existând deci ingropatã in
ADN-ul meu, sau venind de la mine insusi din altã diemensiune, chestie aparent cretinã, dar realã, cum e
explicat si undeva mai jos aici).
La albumul meu “IO”
(https://www.facebook.com/dinucostel.linta/media_set?set=a.601104956693024.1073741862.100003805
751173&type=3) pomenesc de “IN PURSUIT OF KNOWLEDGE.., starting with knowing yourself.. (asta
vorbind de coincidentele vietii..)” mai ales la poza asta:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601105080026345&set=a.601104956693024.1073741862.10
0003805751173&type=3&theater unde semnul Rac-ului (eu) e acelasi cu Ying si Yang, si acelasi cu
swastika, care e vârtelnita dacicã a vietii eterne.
Asa cã ne descoperim fiecare pe noi însine încontinuu, pe toatã perioada vietii noastre..
BINEINTELES cã eu când am scris manuscrisul asta (Bacsisa), în 1976, rescris în englezã pentru
publicare in USA în 1993) habar nu am avut cã va avea vreo legãtura cu dacii, cu istoria, sau cã macar
ceva din el va fi dovedit stiintific peste 40 de ani. Faptul cã a ARE legãturã acum cu toate astea (legãturile
iesind la ivealã abia acum când am început sã mã apuc de istorie, de fapt de acum 3 ani deja) e si pentru
mine uimitor, eu dând de documentarele astea stiintifice (pe youtube) gãzduite de Roxin (despre esenta
vietii si universului etc..) abia acum, dar nu mult dupã postarea lor, ele fiind din 2015 si 2016, fiind uimit
cã acolo se vorbeste de teoriile mele proprii de acum 40 de ani, când lumea mã credea nebun cãnd le
vorbeam de astea.
Revenind la manuscris (numit în el si “carte”/book), când am vãzut ca nici in anii ’70, nici 80 si nici in anii
’90 nu il intelege nimeni si zice ca e “complicat” si “îi ia cu durerile de cap când explic”, l-am rescris într-o
variantã extrem de simplã, chiar ultra simplistã de grãdinitã dupã parerea mea, deseori in manuscris si
repet chestii de mai multe ori sa le intre in cap la cititori, l-am tradus/scris in englezã si l-am trimis la cel
mai mare concern de publicatii din lume, care e concernul New York-ez “Ballantine books & Del Rey &
Fwacett & Ivy”, nestiind atunci ca Media e în mâinile jidanilor Satanist Talmud-ieni si ca aia numai furã
ideile si manuscrisele oamenilor, nu le cumpãrã.

Eu i-am sunat incã din luna aprilie (1993) sã îi intreb dacã are rost sã le trimit manuscrisul (care de fapt
atunci nu era gata ci abia început, si nu vroiam sa ma chinui degeaba caci nu aveam computer, scriind
asta cu o masina de scris electricã, de-aia si atatea corecturi ulterioare pe el), am dat exact de secretara
lui Ferarro, care dupã ce mi-a zis sa astept la telefon, a revenit apoi si m-a întrebat ce subiect are
manuscrisul, i-am zis ca e sci-fi, a intrebat dacã are ceva în el ce ei pot folosi la seria “Star Trek Next
Generation” cãci ei livreazã idei seriei Star Trek Next Generation, si vor ceva special pentru un sfarsit
“with a Bang” al seriei (seria se termina în curând si vroiau un subiect “tare” ;) ), i-am zis ca are în el
chestii despre dimensiunile paralele ale universlui si cã eu dovedesc în el cã numãrul acestor dimensiuni
paralele e infinit. Atunci ea iar m-a pus pe “hold” (sã astept) ceea ce mã înfuria la maxim fiindcã în
perioada aia convorbirile international erau foarte scumpe eu fiind somer (mãgândeam si cã auzind
aparentele bazaconii ce i le spuneam la te;efonm probabil îmi va închide telefonul în nas si gata), apoi iar
a venit si a zis ca asta “e bun”, cã “e nou” ;) (desi eu am mai auzit subiectul astade dimensiuni paralele la
televizor, dar in concept tembel de “6 dimensiuni” sau alte ineptii, fara nicio explicatie sau dovada de
niciun fel, purã fantezie aiurea a…lor) zicând si ca sa i-l trimit cât mai curând posibil si sã mentionez pe
plic lângã adresa lor “Attn. Miss Clare Ferraro” (pe vremea aia eu nu stiam diferenta dintre “Miss” si
“Mrs.”, plus ca la telefon ambele (denumiri dictate de ea) sunau la fel).
------------------------------------------------------------------------------------------------

Scurt timp dupã aia am primit o slujbã de rahat la capatul lumii ;) (departe de Haga unde locuiam) si
cãlãtoream mult neavând timp sa scriu manuscrisul, plus ca aveam un translator (roman-englez) de rahat
in care multe cuvinte care aveam nevoie lipseau, plus ca mi-era greu sa scriu atatea pagini mari la
masina de scris, cu atatea cuvinte pe paginã…etc., deci am terminat manuscrisul abia în decembrie (era
atunci 1993)., când l-am si trimis.
Rapid in ianuarie 1994 am primit deja rãspuns de la evreica Clare Ferraro, in care nu imi scria ca nu era
bun, nici ca ei nu au nevoie de manuscrisul meu, ci cicã “acum nu îl poate folosi” ;), eu aflând ulterior ca
mi-au folosit idea (deja pomenita lor in aprilie) a dimensiunilor paralele (infinite) ale universlui la episodul
https://en.wikipedia.org/wiki/Parallels_(Star_Trek:_The_Next_Generation), apãrut la tv în 1996 (unde
Data spune si ca “unii sustin ca pot dovedi ca exista o infinitate de dimensiuni paralele ale universlui”, ei
folosind ulterior masal manuscrisul meu in cel mai ultim episode al seriei Star Trek Next Generation
https://en.wikipedia.org/wiki/All_Good_Things..._(Star_Trek:_The_Next_Generation) cateva luni mai
târziu dupã ce mi-a trimis scrisoarea asta cã “atunci nu il poate folosi” ;), folosindu-l totusi caci 5 luni mai
târziu a apãrut episodul dublu “all Good Things”(come to an end), unde foloseste idei si chiar texte din
acest manuscris, mai ales scenele cu Picard când apare dintr-o perioada in alta de spatiu-timp din propria
lui linie de dimensiuni paralele in univers si cand pare ca îsi aminteste ceva dar nu bine (din dimensiunea
precedentã) si ca timpul a trecut mai repede (sau mai incet) decât normal, chestie descrisã in acest
manuscris la altã paginã.
În Talmud-ul evreiesc (cartea “sfântã” ;) evreiascã dupã care evreii se ghideazã la comis crime si la
exterminat umanitatea ne-evreiascã) e specificat ca “dacã nu furi, si nu excrochezi/tâlhãresti ne-evreii, nu
esti bun evreu” ;) si cã “vei fi pedepsit de comunitatea evreiascã, cât si de zeul evreilor
(Baphomet/Satana) în viata de apoi dacã nu jefuiesti, nu înseli, si nu ruinezi ne-evreii”.
Vezi si: http://www.apologeticum.ro/2009/12/talmudul-evreiesc-demascat-o-carte-ce-prolifereaza-crimarasismul-si-pedofilia/
Deci bãnuiesc ca satanista jidancã Clare Ferraro a procedat “correct” conform legilor subumanilor
evreiesti.
Dar povestea NU se ternminã aici! Aici abia începe!
Ulterior am fost sunat de o femeie care a zis ca a lucrat ca secretarã la “Random House Publishing” ;)
(ceea ce era ciudat pentru mine caci numele asta nu exista pe plicul primit de la ei cu tipografiile

concenrului asta evreiesc din NY; ulterior am vãzut scris foarte mic “A Division of the Random House, Inc”
dinjos de cele 4 nume mari deasupra) ca secretarã “unde lucreazã si Clare Ferraro”, dar cã ea (secretara)
s-a mutat de acolo si nu mai e “bound to secrecy” (nu are voie sa divulge secretele firmei atata vreme cat
lucreazã acolo) si ca nepotul ei a trimis o nuvela/manuscris la ei, Clare Ferraro l-a copiat, l-a dat unui
partener de-al ei din Los Angeles (care facea tot timpul pe “scriitorul” ;) de nuvele tari, cu subiectele furate
de la faierii care trimiteau manuscrise la concenul tipigrafic asta din N.Y.), si a spus secretarei asteia sa
trimita o scrisoare standard la autor cu mentiunea ca “acum nu le este de folos manuscrisul lui si ca ii
multuteste etc.”, nestiind ca autorul excrocat de ea era chiar nepotul secretarei ei.
In fine, secretara asta a refuzat sa isi spunã numele ca sab u fie implicate” ;), si a zis ca Clare a facut
exact asa si cu manuscrisul meu, ca l-a folosit repetat la productia Star Trek Next Generation (în mai
multe episoade, vezi si poza asta: ), si ca are de gand foarte curând sa facã si o serie pe baza
manuscrisului meu, bazatã pe dimensiunile infinite ale universlui, în care o echipa de prieteni cu educatie
înaltã vor slide-a (aluneca) dintr-o dimensiune in alta (exact ce explic eu in acest manuscris la pagina 38
dinjos, dar si pe alte pagini, ca de ex. pagina 14, e încercuit cu verde acolo) si cã Clare Ferraro (pun
bucuros cacofonii la numele ei de cacat evreic criminal ce e ea!) va numi seria “Sliders”, si într-adevãr
seria a iesit deja in lume in 1995, imediat dupa ce Clare Ferraro mi-a folosit manuscrisul in “Star Trek All
Good Things..”
Eu am întrebat-o pe doamna asta ce pot sã fac ca sa reglez situatia, si ea mi-a spus cã trebuie sa imi iau
avocet competent si sã pregatesc bani multi caci firma lor primeste law suits pe bandã rulanta de la
victimele lor, si firma îi ucide (învinge) pe victimele lor prin a trage de timp si a prelungi procesele ani de
zile, pânã victimele lor nu mai au bani de platã, si ca si la poker, pierzi prin faptul ca nu te infãtisezi, sit e
retragi ca nu mai ai bani, tipografia tâlhãreascã a lumii Ballantine, Random House etc.., având fonduri
inepuizabile la discretie.
Eu neavând nici bani de drum pana in USA darmai bani de avocet scump American la tarifele din New
York.., turbam de furie. Aia mi-a mai zis si ca criminal Clare Ferraro va fi fondatoarea si “the man behind
the curtain” la seria Sliders, ca sa nu isi creeze problem la un eventual process, si ca niste parteneri evrei
(“jewish partners”) ai ei vor fi official prezentati ca si “creatori” totali ai conceptului de sliding in dimensiuni
paralele ;), concept descris deja amãnuntite in manuscrisul primit, copiat si folosit de ea, a cãrui copie
(cine stie câte copii a facut dupã el) mi l-a trimis înapoi (eu nu i-am trimis originalul ci un Master Copy) cu
scrisoarea adãugatã ca “acum nu putem folosi ideile din acest manuscris”.
Ulterior a apãrut seria Sliders si la televizor in Olanda (si încã fãcutã de ei/americani evrei, în Canada!!
Sã evite orice lawsuit/proces referitor la preluarea/plagierea manuscrislui meu de ei în USA, cãci astfel
numai procese intre mine si USA erau luate în considerare), si am turnat si mai multe de ce am, vazut la
sfârsitul filmului, si anume “St. Clare Entertainment” ;), I s-a urcat la cap jidancei subumane când a vãzut
informatii strict legate de secretele universului în manuscrisul meu, si s-a prezentat ca atare, neputând sa
se abtina sa nu is idea aere de “atotstiutoare” ;) cu ideile descrise in manuscrisul meu, desi initial a
preferat sa isi bage partenerii la inaintare (evreii “Tracy Tormé” si Robert K. Wise”, vezi si
http://www.imdb.com/title/tt0112167/) ca si “creatorii seriei”, fara numele ei, insa a manevrat ce a
manevrat si si-a dat in stambã pe serie, la sfârsit.

Cercetãrile mele a firmei “St. Clare Entertainment” au dus la zero în ceea ce o priveste pe Ferraro, exact
asa cum m-am asteptat, îmbârligãturã prin multiple firme fantomã, metode criminale tipic evreiesti.
Firma St. Clare Entertainment (https://en.wikipedia.org/wiki/St._Clare_Entertainment) apare si pe
Wikipedia, unde apare acelasi evreu “Robert K. Wise”, dar nicio “Clare” in mod official, ceea ce e ciudat
sa ai un nume (“Clare”) al cuiva ca numele firmei tale (si niciun alt nume paralel cu el), în timp ce nicio
persoanã in echipa firmei e numitã “Clare”, dar era clar cine era Clare. Nu trebuie sa fii doctor docent sa
iti dai seama.
Când am vãzut ca imi mai si freacã nasul (expresie) în crimele ei cu “St. Clare Entertainment” arãtat la
sfârsitul fiecarui episode de Sliders, am sunat iar la Ballantines Books si iar a trebuit sda astept si din
persona in persoana am tot fost cuplat, pana am dat de ea, si i-am zis ce am avut de zis.., ea ripistând cã
daca mã consider neîndreptãtit, îi pot da în judecatã ;), adãugând ca nu voi câstiga niciodatã fiindca noi
(eu si ea) nu am avut niciun contract în prealabil referitor la a folosi sau nu ideile din manuscrisul meu, si
nici macar nu i-am trimis manuscrisul cum se trimite, prin “agentul meu literar” ;), care în cazul asta ar
trebuii sa se ocupe de chestia asta. Eu, prost simplu nãscut din Resita ;) :), abia atunci am auzit prima
data in viata mea de “agent literar”, caci nici nu stiam ce e aia.
În fine, convorbirea a fost una neplãcuta cu ton autoritar si criminal din partea ei, in care recunostea ca a
folosit idei din manuscrisul meu dar ca eu “i-am trimis benevol/voluntar manuscrisul meu”: si “with no
strings attached” (fãrã obligatii din partea ei), deci nici ca secretozitate, si cã “timpul ei e pretios” ;) si apoi
a inchis telefonul în nas.
Ulterior am vãzut criminala jidancã si pe net, aici în clip croncãne jidanca criminalã, sã vedeti si voi cum
aratã o interlopã notorie jidancã Talmud-ianã, care însealã si jefuieste un glob întreg de atâtia ani de zile,
împreunã cu haita ei de joiani satanisti criminali, care publicã pe banda rulanta best-sellers plagiate de la
toti din lume care sunt naivi indeajuns sa le trimita lor manuscrisele:
https://www.youtube.com/watch?v=eYbZQCLH1jE Fi atent numai ce “înger curat si pãzitor” ;) se prezintã
ea aici în clip! Asta e ceva tipic evreiesc! A te prezenta lumii ca exact invers de ceea ce esti!
Asta e si un ordin in Talmud sa faci asa ca sa poti excroca ne-evreii cât mai bine. Minciuna si marturia
falsã e chair slãvitã în Talmud-ul evreiesc. Vezi si: http://www.apologeticum.ro/2009/12/talmudul-evreiescdemascat-o-carte-ce-prolifereaza-crima-rasismul-si-pedofilia/
Ridicol de tot era si faptul ca pe lângã multe expresii si explicatii de-ale mele (manuscris în seria Sliders)
abundau în seria Sliders, în episodul “Post Traumatic Slide Syndrome“ (vezi si
http://sliders.wikia.com/wiki/Post_Traumatic_Slide_Syndrome), profesorul Arturo (actorul John RhysDavies), conform script-ului (scenariului) scris de muistii criminali jidani Wies, Clare Ferraro si restul haitei
de criminali jidani, iese in fatã cu un cilindru IDENTIC cu cilindrul meu de la pagina 39 a manuscrisului
(vezi în albumul asta, BACSISA, pagina 39), cilindru cu care explicam toatã aceastã teorie (realã de
altfel! Nu numai teorie. Dovezi vor urma in comentarele mele de dinjos aici) a dimensiunilor paralele, si
cum se manifestã aceastã, cu toate detaliile si mecanismele ei.
In episodul “Post Traumatic Slide Syndrome“ mentionat mai sus din seria Sliders, Profesorul Arturo iese
in fatã cu cilindrul si incepe sã explice studentilor acelasi lucru (teoria dimensiunilor paralele), dar are un
monolog destul de scurt* cãci studentii nu îl cred si pleacã de acolo lãsându-l sã vorbeascã singur.
*Posibila explicatie de ce personajul Arturo nu a dus explicatia pânã la sfârsit desi ea nu afecta subiectul
episodului, are 2 pãrti. Unii pot crede cã e ori una, ori cealaltã, eu sunt convins ca sunt amândouã
împreuna, si anume cã evreii tâlhari din Hollywood sunt cretini înnãscuti si criminali notorii (vezi talmudul
etc etc.), nu stiu decât sã fure, dar nu înteleg problem complexe din manuscrisele furate si de-aia le
prezintã într-o formã sumarã dart destul de teribilisticã sã le aducã bani în cont cu filmul respective.., a
doua paret a explicatiei/posibilitãtii era cã dacã explica detailat teoria dimensiunilro paralele cu cilindrul
asta al meu pe care personajul prof. Arturo îl tine aîn mânã, plagiatul din manuscrisul meu era atât de

evident, încât nu mai avea cum sã scape de vinã într-o eventualã dispute judecãtoreascã dintre mine si
ei. Investigatiile mele m-au dus la concluzia ca ambele posibilitãti au contribuit la scurtarea scenei cu
cilindrul, deci si cretinismul jidãnesc, si frica de puscãrie si/sau pierderi financiare majore plus tãierea
subitã a seriei. Din pãcate pe youtube nu am gãsit acest episod sã fac un screenshot/poza cu scena cu
cilindrul, a gãsit doar un trailer cu el, foarte scurt, fãrã scena cu cilindrul.
Nota: Apoi când am vãzut ca americanii mi-au tras teapã”.., ulterior am trimis manuscrisul (copia lui) si la
Londra la cea mai mare tipografie, si la Berlin, si apoi una si aici in Den Haag.
Dupã o vreme, toate mi s-au intors înapoi cu scrisori cã din diferite motive, ei nu pot publica manuscrisul,
ori ca nu e interesant, ori ca ei nu pricep nimci din el, ori ca atunci au lte manuscrise care stau la rand sa
fie publicate etc etc..
Anyway, partea pozitivã e cã firmele lumii plãtesc bani grei sã isi facã reclamã la produsul lor in lume, la
TV, reviste etc.., iar eu nu am plãtit 1 cent mãcar, si tot globul stie acum de manuscrisul ãsta (de ideile din
el, nu cine l-a scris), datoritã diferitilor excroci evrei care s-au folosit (si îmbogãtit) ilegal de el. Spun asta
fiindcã la un moment dat (corca 2 ani dupa trimisul manuscrsului meu la Londra) am vãzut pe Discovery
un documentar care cita paragrafe întregi din manuscrisul meu, si încerca sã dovedeascã posibilitatea
dimensiunilor paralele. Imediat dupa aia (eu rãmânând prost când am vãzut si am auzit manuscrisul meu
citat laTV de un total strain, rãmânând cu ochii pironiti pe ecran si dupa ce s-a terminat reportajul),
imediat dupã aia fiind un reportaj despre Eric Laithwaite, si el un nedreptãtit si care a prezemtat si
demonstrat si el chestii fenomenale.., numai bine asa am învãtat si de Eric Laithwaite.., voi documenta
despre el putin mai încolo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Revenind la manuscrisul în sine (Bacsisa), ce e si mai IMPORTANT (sã nu zic FENOMENAL) e cã
aceste teoriii si idei scrise de mine, un mucos de 14 ani cu doar 8 clase, în 1976, s-au dovedit a fi
REALE, când savanti si cercetãtori renumiti internationali, prin teste complexe, au descoperit 40 de ani
mai tãrziu cã noi existãm de fapt din/ca “unde(corzi) de energie vibrantã de viatã” la nivel infinit subatomic
(în clip sunt numite “corzi”, dar e vorba de “unde vibrante” si nu de corzi reale), aspectul de “undã
vibrantã” fiind clarificat în documentarele ulterioare, cãci sunt 3 documentare implicate în aceste
comentare din tot acest almbum, toate 3 gãzduite de Roxin si toate trei având una si aceeasi invitatã în
studiou, doamna Lector Universitar Doctor Mihaela Gheorghiu), si nu din materie (vezi minutul 23:3324:50 aici https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 desi sunt mai multe documentatii in aceste 2
documentare pomenite repetat in aceste comentarii, voi reveni asupra acestui aspect), noi observând
materia doar când ne uitãm la ea (vezi dinjos exemplul cu bucãtile de peliculã/film gãsite de mine la
cinematograful Dacia), iar când nu ne uitãm la materie, materia e ce e, si ce a fost dintotdeauna, si
anume “unde de energie subtilã” (a se citi “unde de energie de viatã”, care sunt câmpuri pure de energie
informationalã NEfãcute din materie deci, si care se aflã si în interriorul celulelor noastre materiale (vezi
minutul 23:50 aici https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA), ceea ce e de înteles de moment
ce noi ca undã de energie purã informationalã cãlãtorim printre dimensiunile paralele materiale ale
noastre, deci noi care suntem acest câmp vibrational trecem prin corpul nostru materal, iar la momentul
când suntem în corp, celulelel corpului detin câmpul acesta vibrational de informatie, care suntem noi de
fapt, înãuntru acelui corpa material al eu-ului nostru din acea dimensiune de univers.
Pe scurt, când TE uiti la ele (la particule/materie) si le observi, sunt materie/particule.
Când NU te uiti la ele si nu le observi, ele sunt doar unde informationale de energie (vezi asta la minutul
19:07 în documentarul de mai sus.., ãsta: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA).
Asta (dualitatea particulelor, când undã când particule/materie, aici fiind luat ca exemplu apa, desi orice
altceva din corpul nostru putea servi ca exemplu, cu exceptia ADN-ului si proteinelor) e teoria stiintificã
acceptatã de lumea stiintificã la ora asta, dar criticatã de mine la pozele urmãtoare, împreunã cu motivele
si solutiile mecesare întelegerii ei corecte.

Apropo, alt clip, vezi si aici ora/minutul 02:03:17 aici:
https://www.youtube.com/watch?v=xhJKujvSIBs&feature=youtu.be, citat de acolo: “noi, fiintele lumii,
suntem de fapt câmpuri de energie”), deci cei mai mari savant ai lumii au descoperit acum ceea ce stiam,
explicam si dovedeam eu 40 de ani mai devreme, când aveam doar 14 ani. Aici e unul dintre
documentarele care vorbesc despre asta (https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) publicat
anul ãsta 2016, voi spicui din el mai incolo, cu puncte de referintã la manuscrisul meu (am scris multe
când eram mic) aici.
În fine, sunã a “laudã” cã eu fãrã scoalã, facultatati (darmai Doctorandus) si metode modern de cercetare,
copil mic, stiam acum 40 de ani cee ace cei mai mari savant ai lumii, cu fonduri majore si laboratoare de
ultimã orã, au descoperit abia 40 de ani mai târziu(aproape jumãtate de secol) dar nu e laudã (desi nu asi
gresi cu nimic dacã mi-asi lãuda meritele), ci publicarea (in sensul de “fãcut public”) unor secrete ale vietii
noastre si mai ales ale universului, care ne priveste pe toti si care acum sunt dovedite a fi reale, cee ace
nu ne face numai sã privim ALTFEL la noi, la viatã si la univers, ci ne reconfirmã stiinta extrem de
avansatã a dacilor, care stia toate acestea si le folosea in conceptia lor de NEMURIRE. Aceeasi daci stim
cã vindecau si prin sunete si vibratii, dovezile europene fiind exterminate (in evul mediu) de satanistii
evreo-greci ai Vaticanului , considerându-le “heretice si vrajitoresti”, însã in locurile unde ghiarele
satanice evreo-grecesti nu au ajuns, ca în India si Egipt, stiinta anticã a supravietuit într-o oarecare
mãsurã, si de acolo a revenit în Europa (ceea ce dã apã la moarã nationalistilor indieni care zic acum ca
“din India a venit stiinta si budismul în Europa”; faptul ca Buda era dac, civilizatia RigVeda, ei uitã sã îl
mentioneze). Vezi aici https://www.youtube.com/watch?v=3MHo0e2oQT8 la minutul 3:00 metodele
faraonilor egipteni (care STIM deja cã erau daci/geti/etrusci/pelasgi, 1 natie, mai multe nume în functie de
zona unde locuiau) de a diagnostica si trata boli cu ajutorul sunetelor, fapt demonstrate abia acum (vezi
https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0, unde Daniel Roxin îi tot dã cu cercetãtorii rusi, dar
invitata sa în studiou îi spune ca sunt multi savanti în lume care stiu asta acum, nu numai rusii).
Chestia (din documentar deasupra, https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) cu “vezi materia
numai când te uiti la ea, si când nu te uiti la ea, ea e undã de energie”, imi aminteste de filmul cu Nicolas
Coppola, auto-rebotezat “Nicolas Cage” (dupã eroul lui teribilistic
https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Cage) care e nepotul lui Francis Ford Coppola (regizor si prodicer care
l-a si lansat masal pe Nicolas in cinematografie..) care la sfârsitul filmului “Next”
(http://www.imdb.com/title/tt0435705/?ref_=nm_flmg_act_34) zice ca viitorul e acolo atâta timp cât nu te
uiti la el. Când te uiti la el, se schimbã, tocmai fiindcã te uiti la el.
La fel si cu teoria dimensiunilor paralele din manuscrisul meu, unde explic cum noi suntem de fapt “unde
ne energie de viatã” si trecem prin dimensiunile incremenite ale corpului nostru material din diferite
dimensiuni ale universului, astfel creeând impresia de miscare. Dacã te opresti si te uiti, nu mai existã
miscare si nici alte dimensiuni paralele. Ele existã numai când te misti.
Din pacate sau din fericre (depinde cum te uiti la asta ca “problemã”), noi nu suntem capabili sa vedem
doar o singura dimensiune ca sa vedem incremenirea a tot ce existã, energia noastrã de viata (noi insine
deci, ca “unda de energie de viata”) e in continua miscare printre dimensiunile paralele universale ale eului nostru, urmându-ne astfel destinul creeat prin miscarea noastrã ca unda de energie printre aceste
dimensiuni.
INTERESSANT de mentionat e faptul cã asa cum vedeti documentate/explicat în documentarele
stiintifice prezentate la pozele urmãtoare, unde doamna lector universitar Geheorghiu ne explicã ultimele
descoperiri stiintifice (care sunt total contrarii legilor fizicii învãtate de noi pânã acum al scoalã),
moleculele noastre sunt de fapt energie si nu materie. Existã iluzia de materie când te opresti si te uiti la
materia. Atunci vezi cã e materie. Dacã nu te uiti la ea, ea e energie, nicideccum materie.

Ea explicã acolo experiementul cu moleculele de apã si modul lor fotonic/morfic de a intra în celule, si
incã în straturi suprapuse, astfel în celulele noastre fiind mult mai multã apã decât volumul real al
celulelor.
Adaug aici paragraful ãsta aici fiindcã doamna Gheorghiu, probabil fiindcã timpul era scurt si nici nu stia
cât înteleg telespectatorii, nu s-a întins la detalii stiintifice care postau apoi mai multe întrebãri decât
rãspunsuri (trebuind apoi sã se întinda prea mult cu explicatiile iar timpul nu-i permitea), dar un detaliu
era totusi important, si anume cã explicatia ei despre fotoni care transportã apa în celule doar sub formã
de informatie (fotonicã) si nu ca apã realã, apa recreîndu-se în celulã pe baza informatiei fotonice
transmise (vezi minutul 19:17 aici https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA), doamna
Gheorghiu specificând (demonstrat stiintific recent) cã apa e doar undã (informationalã/fotonicã) de
energie în mod real, ea devenind brusc apã când ne uitãm la ea, si iarãsi undã de enbergie cum e ea
normal, când nu ne mai uitãm la ea.
Demonstratia stiintificã e însã mai lungã si are 2 parti (ce vedeti mai sus e doart prima parte), a 2-a parte
fiind ceva fenomenal, gãsit de mine întâmplãtor pe net, la un documentar postat de Discovery UK sau
asa ceva (nu mai stiu cã am studiat puzderie de ele pe youtube)**, si care specificã urmãtoarele:
1. Când un foton vrea sã treacã prin membrana celulei (spre interiorul celulei) cu informatia sa, si
omul observã celula, fotonul nu trece.
2. Când celula e observatã de om/cineva/ceva DUPÃ momentul în care fotonul a pornit deja spre
centrul celulei, fotonul fiind la jumãtatea drumului, fotonul apare instantaneu la pozitia initialã ca si
cum nici nu ar fi pornit vreodatã la drum. ÎNCHEIAT citatul.
Asta înseamnã cã in zona actionãrii fotonilor, spatiul si timpul NU are valoare*** de moment ce fotonul
pare sã întoarcã efectiv si instantaneu timpul înapoi, fiind înapoi de unde a plecat, nemiscat si fãrã vreo
pornire, dupã ce el deja a pornit si a fãcut deja jumãtate de drum.
E ca si cum iti stau 5 prieteni la start pe stadion, toti 5 fug, îi vezi clar cu ochii cum ajung pe la jumãtatea
turei de stadion, iar apoi de uiti asa fãrã sã vrei la start, si îl vezi pe unul dintre cei 5 (sau pe toti) care nici
nu a plecat încã ;). Paradox total.
Asta NU e posibil decât dacã e valabilã teoria dimensiunilor paralele documentatã în acest manuscris,
sub forma schematicã a materiei, spatiului si timpului, documentatã amãnuntit cu schita de la pagina 39,
unde e explicat cum trecutul, prezentul si viitorul poate exista simultan, si cum poti avea tu contact direct
cu orice timp sau spatiu din univers.
**acum 2 zile am revãzut demonstratia aia stiintificã plagiatã de un film serial la TV, si anume “Big Bang
Theory”, unde nerd-ul Sheldon, repetã ce s-a demonstrat stiintific recent, descris aici mai sus.
În fine, personajul Sheldon nu are in realitate nimic în comun cu stiinta, tot ce zice el stiintific în film e
scris de consultanti stiintifici.
***asta demonstreazã simultan si teoria câmpului morfic universal, cu caracteristici IDENTICE cu
singularitatea universului(https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_singularity) care wannabe oamenii de
stiintã ai lumii sustin cã a explodat creeând apoi legile clasice fizice, fapt incorect având in vedere cã
acum vedem cã aceleasi legi quantice de lipsã de valoare a spatiului si timpului existã si astãzi în Univers
si chiar în noi la nivel celular, asta fiind încã un motiv sã credem cã teoria Big Bang-ului e 100%
BULLSHIT.
Universul (unde legile spatiu-timp nu au valoare când nu îl observãm; el fiindc câmp morfic informational,
actioneazã pe noi în acelasi fel ca si fotonii: Când îl observãm.. e materie si ne pare totul logic si
explicabil. Când NU îl observãm, Universul e doar câmp morfic informational structurant Universal) NU a

explodat niciodatã. E tot aici în acelasi stadiu, mod si structurã ca întotdeauna (singularitate) si are
aceleasi legi quantice ca dintotdeauna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Interesant e cã se documenteazã (aici https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 min 9 si 10) si
cã noi avem aceeasi frecventã de vibratie ca si soarele, deci suntem într-adevãr zei solari, exact cum
erau descrisi dacii pe tot globul încã de la inceputul lumii, vezi si mumiile dacilor (ca “Sun Gods”) din zona
tocharianã, acum apartinând Chinei.
ÎN PLUS în documentarul celãlalt (https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) de anul asta
(2016), se documenteazã mai multe descoperiri referitor la secrete vietii si ale universului, abia acum
decsoperite (stiute de mine dintotdeauna, incercate la publicatie in 1976, fãrã reusitã caci toti paleozoicii
comunisti de la tipografie ca si profesorii din liceu/anul 1 se uitau ca la felul 7 la mine; încercare repetat in
1992 cu acelasi “success” ;) de tip “pauza mare” :D ), printre care si faptul cã nu subconstientul nostrum
detine sursa informatiilor totale ale noastre (multe mostenite de la generatiile trecute), ci subconsientul e
un intermediar intre adevarata sursa a informatiilor noastre mostenite de la TOATE GENERATIILE
anterioare (încã de la facerea lumii) care e de fapt AND-ul nostrum, de unde informatiile pleaca inspre
subconstient, apoi de acolo in constient, si asa en apare “în gânduri” si asa realizãm cã într-un moment
anume stim ceva, fara sa stim de unde anume stim chestia respective.
MENTIONEZ asta fiindcã TOT MANUSCRISUL BACSISA mi-a venit prin aceastã cale si NU e meritul
meu direct, ca urmare a vreunei cercetãri in laborator sau la cine stie ce facultati celebre ca oamenii de
stiinta pomeniti in documentarele mentionate mai sus, care au descoperit acum ceea ce eu stiam direct
“din cap” la abia 14 ani.
TOT ce scrie in acest manuscris sunt informatii EXISTENTE deja in ADN-ul meu, din timpuri
immemoriabile de la stramosii mei îndepãrtati (ceea ce adevereste si fenomenul dacic zamolxian budist
de “reincarnare”), eu scriind acest manuscris deci ca o DICTARE a unei voci interioare, care mi-a dictat
toate acestea fãrã sa foloseasca vreo limba umanã, eu am “tradus” asta în limba românã (apoi in englezã
in 1993) si am scris-o pe hârtie, creeând acest manuscris. De-aia am si numit manuscrisul “Diary”
(“Jurnal”, deci eu scriu ce se întamplã/vãd, si nu ce creez eu. Pe pagina scurta “IV” am si mentionat cã ce
scriu in acest manuscris e ceva ce mi-a venit in cap asa.. neinvitat, în momente neceracaterizate de nimic
neobisnuit”).
Meritul meu e doar “rumegarea” informatiilor astea venite din interiorul meu, si exprimarea lor în termini
simpli pentru a fi intelese de oricine.
Important e de stiut cã de moment ce e demonstrat ca AND-ul nostru detine adevãratele informatii ale
noastre (si nu numai, ci toate secretele universui se pare..)si nu creoerul, creierul primindu-le de la AND
(si in functie de informatiile primite ne organizeazã corpul.., de ex, sã semãnam fizic cu pãrintii, boli
ereditare etc etc..), iar AND-ul e “când undã, când materie” (în jur de minutul 10 aici
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA), iar undele astea vibrationale, de energie de viatã
sunt dovedite a fi detinãtoare/purtãtoare de informatii multiple si complexe, nu am gresit când am spus
mai sus cã informatiile expuse de mine atunci in acest manuscris, provin din AND-ul meu. Dar asta nu e
tot, cãci AND-ul e suma tuturor informatiilor mostenite de om/mine, de la toate generatiile trecute din care
mã trag, de la facerea lumii si pânã astãzi, vorba aia: „Fii demn! În tine trãiesc toti strãmosii tãi.”,
manuscrisul continând multe aspecte, legi, reguli si informatii detinute de dacii primordiali (vezi sublinieri
cu rosu pe diferite pagini d emanuscris aici), pot sã cred din toate punctele de vedere cã aceset informatii
mi-au fost transmise de strãmosii mei care detineau aceste informatii, ei nefiind cei din trecutul apropiat
sau din evul mediu (când stiinta era interzisã de satanicii greco-evrei cerstini, dusmani notorii si perpetumi
ai umanitãtii, atunci cãrtile de stiintã, desteptii si doctorii erau arsi pe rug ca “eretici” si/sau “vrajitori”), e
clar cã aceste informatii existente in AND-ul meu provin de la dacii primordiali. DE CE a fost programat (si
de cine anume?) ca tocmai eu/generatia mea sã le fac cunoscute lumii acum, si nu generatii trecute sau
viitoare, nu stiu.

Poate e acum momentul sã dezvãlui si unele secrete legate de creearea seriei istoriei noastre complete
(desi vor mai urma episoade) “Noi, Arianii Daci”, serie creeatã de mine dar care am observat foarte des
ca nu sunt singurul care lucra la ea prin mâinile si creierul meu, foarte des am observat cum eram mânat
ca boul de la spate de ceva intangibil, pozele de artefacte si de alt fel postate in documentare se
potriveau din prima, la fel si muzicile (audio la documentare, le-am descarcat de pe youtube in mp3)
cautate pe internet, foarte greu de gasit si de potrivit la imaginile din documentare, cu mesajul pe care
pozele din documentare trebuiau sa le transmitã si mai ales cu frecventa (syncron muzica cu schimbarea
pozelor pe ecran in film) pozelor din film.., toate se potriveau de la sine, din prima, orice muzica adaugam
si oricare era ordinea si pozitia pozelor din filme, ca si cum altcineva fãcea documentarele, eu fiind doar
mâinile mânuite/dirijate de acel ceva.
Si mai ciudat era faptul ca desi e mai usor si mai rapid sa pui poze si documentatie prima data si sa
adaugi muzica pe urmã, eu ca amator in facut documentare, am facut multe documentare din seria asta
paralel cu muzica, (metoda mai greoaie cãci daca schimbi o poza sau durata pozei, toate sutele de poze
dupa ea trebuie reglate pe rand..etc., dureaza o vesnicie), oricum am introdus muzica in film si la orice
punct, muzica se potrivea perfect cu pozele, cu mesajul lor informational, si (asta era ridicol de tot!) si la
schimbarea pozelor (intonatia muzicii se schimba la aparitia pozei urmatoare), desi muzica avea un ritm
oarecum egal pe multe sectiuni iar pozele mele aveau toate lungimi de aparitie (in secunde) cu totul
diferite(!), deci ceea ce observam eu fãcând filmele era imposibilul servit mie pe tavã de argint, totul de-a
gata numai sã iasã bine.
Si mai absurd era faptul ca dupa creearea episodului si postarea pe youtube, primeam instiintare de la
youtube ca e copyright shit etc etc, interzis pe youtube, pe vimeo puteam posta numai filme mici (am
abonament mic acolo, sunt somer), deci trebui asa caut altã muzica pe youtube sa descarc si sa atasez
la tot filmul din nou, si culmea culmilor, introducând noua melodie de la inceputul filmului de 2 sau 3 ore,
toatã melodia nouã se potrivea si la mesajul pozelor si la durarta lor in vederea syncroinizãrii schimbarii
pozelor cu schimbarea intonatiei melodiei etc.., ca si cum melodia era fãcutã special pentru documentarul
meu si pentru duratele total haotice si diferite de aparitie a pozelor in film (unele poze stãteau in imagine
17,10 secunde, altele 30,37 etc., asa rãmase din versiunea veche cu melodia interzis ape youtube care
apoi am aruncat-o si am introdus melodie noua de pe youtube), ceea ce d.p.d.v. logic de o imposibilitate.
Dar la mine s-a întâmplat in toatã seria, de la episodul 2 încolo. Mã trezeeam des vorbind singur zicând
“mersi”, “mersi”… de fiecare datã cand imposibilitãti din astea deveneau posibile sub mâna mea (clar
mânatã de altcineva sau altceva) si totul mergea ca pe roate. Unele documentare aveau 1000 de
poze/cadre diferite! Dãca nu aveam acest “ceva” nevãzut sã ma asiste in creearea docxumentarelorm
inchipuiti-vã cãtã muncã era sã potrivesc meldodii la dimensiunile de ruratã total haotice ale pozelor,
duratã nu fãcutã premeditat haoticã, dar filmul devenea tot mai lung si nu mai stiam cum sa il scurtez,
toate pozele erau necesare, deci sa scurtez cate cateva secunde din fiecare.., dar trebuie sa fie si citibile
in timpul respectiv.. etc.., si apoi iar aruncam melodia peste film gândindu-mã ce haos e acum cu
reglarea melodiei la toate 1000 de cardre/frame-uri, ca sa vad apoi cu stuipoare ca dupa scurtarea a
majoritatii pozelor, melodia se potrivea perfect cu pozele si acum, dar la altã lungime totalã aãfilmului,
fara sa mai fac schimbãri, eu eteruizand din ciudãtenie în ciudãtenie si din imposibilitate in imposibilitate,
devenitã repetatã posibilã. Nu numai o datã m-am uitat in jur sã vad dacã eu chiar sunt singur în
camerã…
Nu am zis asta încã la nimeni pânã acum, sã nu zicã lumea cã sunt nebun.., acelasi motiv deci si referitor
la publicarea manuscrisului asta BACSISA.
Însã acum dacã stiinta a reusit sa dovedeascã ce afirmam eu aproape jumatate de secol mai devreme, îl
postez aici fiindcã acum nu mai poate nimeni sã mã facã “nebun” cu el. Si fiindcã informatiile vin din ADN,
si ãla e toatã stiinta strãmosilor mei, e clar de unde mi-a venit “asistentza”..

În fine, revenind la manuscris si la vârsta mea puberalã când l-am scris prima datã (rescrierea in engleza,
pentru publicatie, a avut loc in 1993, deci acum 23 de ani), la ora aia (1976, dar nici în 1993) nu stiam cã
stiinta lumii va descoperii odatã în viitor (deci acum) cã ce scriam eu acolo e asa cum scriam eu.
Bineinteles eram si atunci si dupa aia convins ca ce scriu e ADEVAR, dar manuscrisul era scris sub
formã de teorie, fãrã dovezi concrete în practicã. Aceste dovezi practice au venit insa acum, in 2016,
(când am postat un film scurt cu fete la scoalã in costume populare si am dat intâmplãtor de acest clip a
lui Roxin), fapt care m-a determinat sa postez un album cu acest manuscris, sã informez lumea de sensul
si realitatea vietii si a universului, cãci acum nu mã va mai crede nimeni nebun de moment ce am scris eu
acolo cu atât de mult timp în urmã, s-a dovedit ca e corect si cã am avut dreptate.
Pe scurt, manuscrisul asta (sorry, e numai în englezã) contine urmãtoarele idei, prezentatii, dovezi si
concluzii, împãrtite pe capitole:
SYNOPSIS: (vezi poza urmãtoare dreapta)

Ideea existã fiindcã e posibilã. Daca nu ar fi posibilã, nu ar exista. De moment ce avem o idee in cap (de
orice fel) ea exista si e posibila, si nu numai asta, dar s-a si întamplat d eja intr-una din celelalte
dimensiuni (infinite) ale universlui, moment al creeãrii ei (punerii ei in practica) care a creeat (ca un strigãt
in neant/univers, ca “existã”) ideea ei.
Deci nu ideea exista prima data si apoi ideea pusa in practica, ci punerea ei in practica exista prima data,
fapt care creeaza existenta ideii sale (ca un titlu al unei carti, titlu care insumeaza toata
actiunea/povestea cartii), asta fiind asa fiindca numai idea (ca “poveste concentratã a intregii sale puneri
in practicã”, cum e si titlul unie carti “rezumatul superconcentrat al intregii cãrti”) poate calatorii printre
dimensiuni, nu si intreaga poveste/carte a ei.
Cum e posibil ca sa existe prima data punerea in practicã a unei idei si abia apoi ideea? Simplu. Ideea o
avem fiindca am primit-o dintr-o alta dimensiune de univers a noastra insine (a sirului nostrum de
dimensiuni paralele a universului), noi putând apoi sa o re-dezvoltam in “cartea” ei, deci in punerea ei in
practicã, noi vãzând (“putând vedea”! Din cauza restrictiilor/legilor universului care interzice realizarea
existentei altor dimensiuni) doar ecuatia “prima data e idea, apoi o punem in practica si obtinem
desfasurarea ideii si punerea ei in practicã”, si nu originea ideii, cãci ea calatorind printer dimensiuni si
ajungând in creierul nnostru care concepe existent a doar unei dimensiuni de spatiu timp in univers,
gaseste idea acolo (in creierul nostrum) si e convins ca acolo a originat.
Transformarea din carte  titlu, sau mai bine zis “realizare a ideii  idee, transportul idee in alta
dimensiune si apoi desfasurarea inversã a proceslui: idea  realizare ei/punerea ei in practica, e un
process folosit si de noi astazi la transmiterea semnalelor actuale, audio si video, prin fibrã optica
(telefonie tv, internet etc.), unde imaginile si sunetele de la susrsa sunt transformate(codificate) in
semnale luminoase, ele fiind singurele in stat sa cãlãtoreascã prin fibrã opticã, iar la capãtul celalalt al
cablului, aceste semnale luminoase sunt transformate(decodificate) invers, in imagini si sunete.
Intamplarile deja intâmplate a cãror existentzã creeazã ideea existentei lor (idee care apoi calatoreste la
infinit printre dimensiunile universului) exista in toate variantele lor posibile, in puzderie de alte
dimensiuni, din cauza cã noi nu ne miscãm niciodata in spatiu si nici în timp, universul fiind extrem de
compact si acum, unde dimensiunile material incremenite ale universului, ale noastre si a tot ce existã,
existã deja în toate ipostazele si pozitiile posibile, noi existând de fapt numai ca “esentã energeticã (undã
de energie) de viatã”, (ceva la care unii aspirã si viseazã toata viata lor, deci la “ascensiune” ;), la
devenire a “energie purã”, liberã de materie (vezi si stiinta de ascensiune a dacului Buda din India
anticã... etc.), ceea ce e comic fiindcã noi suntem deja asta (unde de energie vibratoare, minutul 23-25
aici https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0, in plus, la minutul 26+, unda asta vibratoare de
energie/viatã creeazã materie!
Vezi acest documentar foarte scurt (5 minute sau asa ceva) fãcut de Stephen Hawking, care prezintã
niste terorii si face niste afirmatii sspecifice care confirmã teoriile mele din Bacsisa, descrise in multe
dintre aceste comentarii ale pozelor din acest album:
https://www.youtube.com/watch?v=LT_xJIXAuyQ&feature=youtu.be
Documentarul stiintific al lui Roxin cu doamna Gheorghiu, de un an mai tãrziu, 2016
(https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) destãinuieste un update la primul documentar,
lucruri de necrezut, dar reale si dovedite, desper care voi spiciuii mai încolo, cãci au legãtura direct cu
manuscrisul meu ãsta vechi), si nu am fost niciodata altceva decât unde de energie de viatã, desi lumea
stiintificã nu lasã din mânã deloc fiziCA Clasicã, acceptând în acest moment numai dualitatea existentei,
si ca undã informationalã, si ca materie, conservatorii învechiti ai scolilor nevrând deloc sã deschidã ochii
si sã realizeze unicitatea(!) stãrii de agregare a materiei, si anume sub formã de undã informationalã,

vibrantã, de energie, si NU de particulã, dovedit si explicat si aici
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA între minutul 8 si 21.
Deci noi NU suntem (si NU am fost vreodatã) materie**, ci unde de energie de viatã/existent, miscândune incontinu prin dimensiunile materiale incremenite ale noastre în univers, obtinând impresia de
“miscare” ;), exact asa cum functioneaza si filmãrile la cinematografie, care astazi nu mai folosesc
pelicula ci microchip-uri, dar esenta a rãmas aceeasi, si anume cã absolut NICIO camera de filmat din
lume nu a putut vreodatã (si nici nu va putea vreodatã) sa filmeze vreo miscare! Tot ce filmeaza camerele
de luat vederi, sunt imagini incremenite ale realitãtii, care intr-o succesiune logicã creeazã impresia de
“miscare”. Cu alte cuvinte, când ne uitãm la film, nu vedem miscare ci doar o succesiune de poze
încremenite, cu alte cuvinte “poze miscãtoare”, in englezã “moving pictures”, prescurtat “movie”, ceea ce
noi traducem din englzã în româneste ca “film”.

** Documentarele astea 3 gãzduite de Roxin sunt încã mult în urmã informatiilor din manuscrisul
BACSISA, deci nu vã asteptati ca totul din aceste 3 documentare sã explice EXACT, si TOT ce e descris
în manuscrisul BACSISA, cãci documentarele astea 3 sunt subordonate permisiunii lumii stiintifice cu
vederi înguste mentionate mai sus. Deci aceste documentare pledeazã pe undeva dualitatea existentie
materiei, forma lor unicã de existentã numai ca undã de energie fiind acceptatã numai când nu te uiti la
ea/materie sã o observi.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe vremuri (la Resita, locuiam lângã cinematograful Dacia) când la cinematograf se mai reda cu peliculã,
se mai rupea filmul si mai aruncau bucãti din el in spatele cinema-ului, si noi copii luam astea din spatele
cinematografului, si vedeam imagini apparent identice una sub alt ape film/peliculã, ÎNCREMENITE, care
erau rulate rapid si proiectate pe ecranul cinematografului, creeând publicului senzatia de “miscare” a
personajelor din film, pe ecran. Ãla era “filmul” ;).
La muzee exista câteodatã un cerc mare de lemn cu o gaura pe care te uiti si daca il învârti, vezi miscare,
dar sunt doar poze successive, de obicei foarte vechi si alb negru, de la începutul cinematografiei. Acolo
se aratã principiul filmului, valabil si azi, însã azi intr-o rezolutie mai mare decat mai demult, multe case
de filme folosind si azi frame-ul (rata) de 25 de imagini pe secundã, in timp ce camerele Full HD folosesc
chiar si 60 (des vezi pe camera “1080p/60” sau “1080p/50”).
Între minutul 6:50 si 7:50, si apoi între 8:30 si 20:20 aici
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA se explicã cum cã în afarã de proteine si ADN, toate
particulele materiale din toate celulele noastre sunt de fapt unde de energie informationalã, si NU
materie/particule. Tot asa se si comportã ele.
Sã nu supãrãm cei obisnuiti cu legile fizicii clasice, numim astãzi particulele corpului nostru (cu exceptia
ADN-ului si proteinelor) ca fiind de ambele soiuri, si particule (materie) si unde informationale, dar nu în
acelasi timp! ;)
Când te uiti la ele (la particule/materie) si le observi, sunt materie/particule.
Când NU te uiti la ele si nu le observi, ele sunt doar unde informationale de energie (vezi asta la minutul
19:07 în documentarul de mai sus.., ãsta: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA).

Asta (dualitatea particulelor, când undã când particule/materie, aici fiind luat ca exemplu apa, desi orice
altceva din corpul nostru putea servi ca exemplu, cu exceptia ADN-ului si proteinelor) e teoria stiintificã
acceptatã de lumea stiintificã la ora asta.
Întrebarea care se pune acum e insã CE sunt ele de fapt? Unde energetice informationale? Sau Materie?
Când sã le caracterizãm? În ce stadiu al acestui dualism existential?
Sã le caracterizãm subiectiv, când suntem în dimensiunea noastrã de materie si ne uitãm la particule sã
le observãm? Sau obiectiv (sau cel putin arbitrar) fãrã sa fim partiali nouã, si fãrã deci sã ne uitãm la
particule?
Rãspunsul e clar, cãci e explicat la pozele anterioare, unde vedem cã numai dintr-un punct impartial si
arbitrar de vedere putene vedea ADEVÃRUL. Altfel… vedem rahat, ca si pânã acum.
Dupã cum vedeti în documentarul link-ului de mai sus la minutele specificate acolo (mai ales al 2-lea grup
de minute, pânã si hormonii nu se transmit în vcorp în mod fizic, ci doar ca informatie a hormonului
respectiv, hormonul fiind recreat la destinatie, pe baza informatiei amãnuntite trimise acolo (la destinatie)
de cãtre sursa hormonului respectiv (care e glanda endocrinã secretoare a acelui hormon).

Manuscrisul asta a fost initial o parte dintr-o trilogie, prima fiind numitã “Bacsisa”, a doua era numitã
“Omul” (“The Man” in englezã), si a treia “Dumnezeu” (“GOD”). Când profesorii m-au dezamagit atunci (la
14 ani) cu neintelegerea (si chiar insulte cã “dacã am bolânzit la cap?” ;) ) a ceea ce spuneam/scriam, nu
am mai scris nici “Omul”, darmai partea a 3-a “Dumnezeu”. Mai am însã si acum ceva idei care apartin de
partea a 2-a, inca nescrisã “Omul”.
Spun asta fiindca in acest manuscris (Bacsisa) fac uneori referire la “a 2-a parte, The Man”, parte care nu
a mai fost ulterior scrisã (cãci m-am supãrat pe lume), deci ignorati mentiunile cu “The Man” din paginile
astea de manuscris aici.
Nu mai stiu daca în acest manuscris sau in “The Man” am vrut sa scriu ceea ce am gandit si la 14 ani, si
anume ca dacã benzile de casetofon (atunci nu aveam inca videorecordere) sunt de fapt benzi de plastic
cu straturi magnetice pe ele, care in contact cu un cap electric audio, isi modificã denivelarea straturilor
magnetice de pe bandã (care sunt de faot inregistrarea de pe bandã, exact ca un LP/placã veche de
muzicã, principiu existent de la epoca gramofonului dar atunci unic, deci odata inregistrat nu mai puteai
schimba decat subtiind discul prin gravarea din nou a altei muzici, si NU prin reasezarea altfel a straturilor
magnetice pe banda/caseta audio ca in cazul casetofoanelor din anii 70) astfel apãrând altã melodie, cu
alte cuvinte dacã o banda MAGNETICÃ in combinate cu un cap audio ELECTRIC, creeazã (asta era
dovedidt si atunci) un camp ELECTRO-MAGNETIC, câmp care apoi REdã sunete inregistrate mai
devreme (ulterior in cazul benzilor VHS reda si imagini si sunete; dar atunci nu stiam eu încã de VHS)
cine stie când…, (orice)câmpuri electro-magnetice care contin întodeauna informatii (vezi minutul 36:30
aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ) se pare cã acel camp electro-magnetic e in stare
sã redea informatiile inregistrate pe bandã cu mult timp in urmã, eu atunci stiind (desi profesorii ma
contraziceau zicand ca acel camp nu detine informatii ci banda, si capul electric numai ajuta la creearea
câmpului electro magnetic când se freacã de banda casetei, camp electro-magnetic care la rândul lui,
cuplat la boxe via..mecanismul casetofonului, lãsa sã se audã înregistrarea) cã cel putin atâta timp cât
banda magneticã atinge capul electric, câmpul electro-magnetic e activ, culege si apoi contine informatii
audio, pe care apoi le redã sub forma de muzica..whatever.
Întrebarea mea atunci NU erau detaliile casetofonului, ci faptul ca dacã un câmp electric de castetofon,
cel putin atâta timp cât era activ, continea si reda informatii audio, ceea ce se reduce la concluzia
“câmpurile electro-magnetice CONTIN SI REDAU INFORMATII audio”, ÎNTREBAREA pe care mi-o
puneam (si apoi din nou când au apãrut si videorecorderele), e cã de moment ce planeta noastrã are
permament cu câmp ACTIV electro-magnetic, dar mult mai sofisticat decat audio sau audio-video, Terra
având un camp electro-magnetic BIOLOGIC, care pe langã audio si video, contine informatii in plus, ca
senzatii, sentimente, mirosuri, temperaturi etc etc. tot mik-mak-ul, CE ANUME REDÃ câmpul biologic
electro-magnetic al pãmântului?
Nu cumva destinul si viata nostrã deja întâmplatã (înregistratã în acest camp planetar electro-magnetic
informational) în cine stie ce epoci îndepãrtate ale universului, acest camp planetar acum redând doar
acele intâmplãri deja întamplate, caz in care zicala veche (tot dacicã) cã noi “ne urmãm destinul” (ceea ce
altceva decât “ne fãurim destinul”)???
Pentru cã faptul ca ORICE CÂMP ELECTROMAGNETIC detine si redã/transmite informatii complexe
(fiindcã el a asociat cu un al 2-lea câmp, numit “câmp de torsiune”, care e un câmp pur informational, si
de unde câmpul magnetic preia continuu informatii), e deja dovedit! Nu numai teoretic de mine, ci practic!
Dar asta abia acum, 40 de ani dupã manuscrisul meu, de aceeasi oameni de stiinta ai lumii susnumiti.
Vezi aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ la minutul 36:30 dar si în documentarul ãsta
https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 intre minutul 6:30-7:30 despre câmpurile “de torsiune”,
câmpul de torsiune fiind un câmp informational (detinãtor de informatii), situat paralel (deci el e al 2-lea

câmp care înconjoarã materia) cu câmpul electro-magnetic al materiei/celulei/celulelor/etc., ca si minutul
9:30-10:40 si restul clipului de fapt.
Vezi si minutul 19:30 – 2-:30 in acelasi clip despre aspectul asta electro-magnetic folosit de ucigasii lumii
pentru manipularea populatiilor, fapt vãzut de mine si in alte clipuri care demascã evreii masoni si
conspiratiile lor criminale împotriva umnitãtii, dar atunci nu le-am dat mare importanta, nestiind atunci ca
asta era si dobedit stiintific. ACUM STIU. Si e bine sã stiti si voi!
Recitind (sumar bineinteles) manuscrisul asta scris în englezã, scris atunci premeditate cât mai simplist,
în speranta cã o fi cineva în sfârsit care îl intelege, vãzând maniera de exprimare de grãdinitã din el, mã
pufneste râsul. Deci pentru cei la care manuscrisul li se pare prea simplistic si usor de inteles.., ar trebui
sa inelegeti ca mai sunt si oameni grei de cap, iar intentia acestui manuscris e ca TOATA LUMEA sã îl
inteleagã, nu numai figurantii. :D.
Apropo, în documentarele stiintifice de mai sus, invitata în studiou e doamna Lector Universitar Doctor
Mihaela Gheorghiu, de la Universitarea de medicinã si farmacie Carol Davila, din Bucuresti.
Ea ne explicã ultimele descoperiri din lumea stiintificã, si ce impact are asta pe noi toti.
Sfatul meu e sã vizionati amãnuntit AMBELE documentare mentionate mai sus, deci si asta mai vechi din
2015: https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0,
Si asta din 2016: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA, asta al 2-lea fiind confirmarea
teoriilor mele din acest manuscris “Bacsisa”.
VOI CONTINUA pãlãvrageala aici cu descrierea sumarã a capitolelor acestui manuscris. Primul capitol
“Ideea existã fiindcã e posibilã” (desi pare titlu/subiect cretin si ultra simplist + de la sine înteles, cititi
capitolul ala sa vedeti cât sunteti de departe de adevãr) l-am descries mai sus.

Capitolul 2 (pagina 3 aici, si pagina 4 dinjos în comentar), “Problema/Aspectul Timpului” e o continuare a
explicatiilor din capitolul 1, unde explic cã imaginatia noastrã e “camera cu idei”, si de moment ce e
explicat în capitolul 1 cã idea nu ia nastere decât ca urmare a înfãptuirii ei, “camera noastrã cu idei”
(imaginatia din creierul nostru, care acum vedem –vezi documentarele stiintifice mentionate mai sus- ca
aceste informatii nu au originea in creier ci in AND-ul nostru, de acolo sunt trimise in creier/cap) contine
de fapt întâmplãri din trecutul nostru, mai precis ale tuturor dimensiilor de spatiu timp trãite de noi pânã în
acest moment, ideile astea pe care noi acum credem ca sunt ale noastre si abia acum invcepem sa le
infaptuim/punem in practicã, fiind deci o repetitie a ceva deja întamplat, punându-ne in situatia de a ne
întreba daca ce facem aici e trecutul sau viitorul (care par a fi unul si aceelasi) ceea ce creeazã paradoxul
ca “trecutul = viitorul”, ele anhilându-se unul pe altul, singurul timp care rãmâne fiind “prezentul. Chestia
asta simplist prezentatã aici, va fi documentatã detailat in paginile si capitolele urmãtoare, prin alte
aspect.
Faptul ca orice facem oriunde si oricând, facem numai în present, e fapt stiut de toata lumea. Cine nu
stie, nu e treaz. Exemplu: Si daca ai putea construi un fel de masina a timpului, daca ai merge inapoi in
timp si ai ateriza in Londra, acolo te uiti în sus la Big Ben si vezi de ex. cã e ora 3 (15:00), tu vei spune
“ACUM e ora trei” si nu “atunci a fost ora trei”, caci tu plecând din prezent in trecut, trecutul devine
prezentul tau. Pe scurt, orice ai face si oriunde ai face, faci NUMAI în prezent.
Si apropo, timpul NU curge dinspre trecut inspre viitor, si nici invers, ci timpul SE ÎNTÂMPLÃ, si numai
ACUM, in doar UN MOMENT, cãruia îi trebuie o eternitate sã se întâmple. Dar ok, vom reveni mai incolo
asupra subiectului ãsta, cu probe concrete. Aici pomenesc sumar si de teoria dimensiunilor paralelele,
fãrã de care ideea formatã în trecut nu poate exista în subconstientul/adn-ul nostru, ea fiind deja
întâmplatã in alta dimensiune de spatiu timp al eu-lui nostrum.
Scuze ca in capitolul 2 aveti si un paragraf in olandezã, dar cu un dictionary online, cu copy si paste,
puteti traduce intreg paragraful, in romaneste.

În capitolul 3 (pagina 5), “Viata”, explic cum omul e parte integrantã din planeta asta si ca atare din
Univers. Ca atare, fiindcã universul traieste, si noi trãim. Universul e etern, deci si noi suntem eterni. In
univers, nimic nu se pierde, si nimic nu se câstigã. Totul se transformã. Creierul nostru material care en
comandã corpul, stã sub comanda vietii/creatiei,viatã care e de fapt “idea existentei” (idea de a exista).
“Ideea” (a existentei in cazul asta, dar si a orice altceva) odatã creeatã, ea existã la infinit (ca si lumina de
fapt. Lanterna e de fapt un “generator de luminã”. Lumina odatã emisã, ea cãlãtoreste in spatiu pentru
totdeauna.).

Aici e pagina 6, cu principiile stiintei dacice**, pe care eu atunci nu le stiam, dar le descriam, sursa fiind
energia mea morficã (printre altele vezi si aici între minutul 8-9:
https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ, despre care vorbim aici mai târziu, cãci pe mãsurã ce
numãrul paginii creste, se mãreste si numãrul informatiilor, ca si dovezile stiintifice actuale care le sustin.
Infinitatea/eternitatea ideii de existentã/viatã, implicã faptul ca ideea existã etern prin propria ei existentã
(din momentul când a fost emisã, la începutul timpului), si nu prin procreatie. Viata e vointa de
viatã/existentã, care la rândul ei e capabilã de a creea organisme biologice complexe, cu alte cuvinte
“corpurile noastre materiale incremenite din domensiuni parelalel ale universului, prin care noi, ca undã
energeticã de viatã, vom trece trãindu-ne viata, trecere printre dimensiunile incremenite ale eu-lui nostru,
care ne va da senzatia de miscare.

** si anume “ciclul etern al vietii” (vârtelnita vietii eterne la daci, similarã si cu zwastika, spirala
cucutenianã, crucea aryanã (“celticã”;) ) etc., precum si cã VIATA e de fapt undã de energie (vezi
documentare cu Roxin & Gheorghiu la poze urmãtoare) si face parte din viata universalã (VIATA
universalã ca “întreg”, cum ar fi si de fapt un intreg organism uman de exemplu, format din mai multe
organe..) al Universului, si de moment ce viata universului e eternã, fiecare parte din ea e eternã, asta
descoperind abia acum, dupã 40 de ani cã era conceptie stiintificã Zamolxianã a dacilor.
Apoi mai precizez aici pe pagina 6 cã VIATA e eternã prin propria ei existentã si NU prin procreatie, deci
viata e eternã fiindcã asa e si asa a fost ea dinttdeauna, de a început(ul existentei), si NU pentru ca acum
se înmulteste, si trãieste mai departe prin “copii” ei, cum se crede acum (prin logica unidimensionalã
limitatãa doar unei dimensiuni de spatiu-timp in care en aflãm la orice moment, niciodatã în 2 simultan, ci
pe rând, la fel cu toate sirurile de dimensiuni paralele ale noastre) cã fac oamenii materiali, VIATA asta
Universalã [“a universului”, deci cea pe care noi in mod popular noi o numim “Dumnezeu”, iar eu in
manuscris aici o numeam/numesc “energia organizatoare/administratoare a universului, care uneste (si
mentine unitã) materia si anti-materia, pentru a creea (si mentine) un mediu propice dezvoltãrii vietii
materiale-biologice”] fiind deci o energie immaterialã morficã universalã, care contine toate informatiile
existente in mediul în care ea e stãpânã si organizeazã chestii/totul, si care are “shares”(pãrti) distribuite
la fiecare dintre noi, care si noi suntem deci tot “unde informationale de energie” (asa cum e si dovedit
stiintific recent, vezi documentarele mentionate la pozele astea la unele comentarii) descoperiri stiintifice
care acum dovedesc teoria mea de acum 40 de ani despre “Dumnezeu” ca energie
(morficã)informationalã generalã a universului, din care facem parte si noi, dar tot ca undã informationalã
de energie” (numitã si “unde energeticã de informationalã vibrantã”, cãci isi transmite informatiile mai
departe prin vibratii de o anumitã frecventã, care si asta dovedeste mai departe teoria mea din acest
manuscris referitoare la faptul ca Universul NU a explodat niciodatã, ci e si acum compact, noi ca unde
de energie informationalã cãlãtorind doar prin metode de vibratii informationale, printre dimensiunile
noastre materiale din acest univers compact, dând si primind informatii de la orice diemnsiune materialã a
noastrã prin care trecem in cadrul acestei cãlãtorii eterne a noastrã, ca undã de energie informationalã,
fapt explicat cu detalii la altã pozã din acest album.
Tot la pagina 6 aici explic cum cã de moment ce viata realã, care suntem noi (deci unda aia de energie
informationalã) e eternã, nu trebuie sã confundãm moartea unui corp material al nostru cu moarte vietii,
cãci viata NU moare niciodatã. Numai corpul material se recicleazã, in termeni populari: “moare”.
Extra N.A.: Stiinta anticã a dacilor gãsitã de evreii satanisti în Canaan, în special in bibliotecile capitalei
“Byblos” (de unde au preluat pânã si numele când au inventat basmul “Biblia” si povesti cretine despre
evreul fictiv si fãrã nume “isus cristos, ca sã subjuge lumea cu el “în numele lui Dumnezeu” ;) ), citeazã
mai multe paragrafe stiintifice, transpuse apoi de ei in biblia satanicã evreo-crestinã, unul dintre ele fiind
cã “omul din pãmânt (deci MATERIE) s-a fãcut si în pãmânt/materie se intoarce, alta, de ex. folositã în

USA, fiind: “Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie lãudat”, fiind descoperit recent ca energie
CREEAZÃ MATERIE, fapt documentat si în cel putin unul din aceaste 3 documentare cu doamna lector
universitar Gheorghiu, mentionate la diferite comentarii la pozele albumului ãsta, ca si sub albumul total,
in primul comentar (ale meu) acolo.
Deci dacii antici stiau de mult cã energia (organizatoare a universului, deci Dumnezeu) creeazã materie,
maimutele sataniste evreice plagiind mai tot din stiinta dacilor antici de pretutindeni, aceeasi stiinta fiind si
in bibliotecile din Alexandria (Egipt; apropo, e documentat cum Deceneu mergea periodic la dacii din
Egipt pentru schimburi de cunostiinte stiintifice si filozofice), unde ca ãa nu se descopere plagiatul si
adevãratul inteles al informatiilor (si nu reinterpretarea satanista religioasã a evreilor, cu scopul prostirii si
jecmãnirii umanitãtii in favoarea evreilor si grecilor), jidanii greci ai imperiului roman au masacrat pe toti
învãtatii si istoricii lumii pe care au putut pune mâna, arzând din din temelii orice manusscris stiintific,
bibliotecã sau cabinet medical, împereunã cu doctorii, istoricii, filozofii, sau oamenii de stiintã respectivi.
Vezi si acest documentar scurt, care se referã exact la asta:
https://www.youtube.com/watch?v=bzLzCgST9Eg&feature=youtu.be

Apoi mai descriu fapte concrete (ciudat ca eu la 14 ani mã gandeam la asta; probabil înauntru eram mult
mai bãtrând decat credeam) ca de ex. cã omul nu îmbãtrâneste in interior niciodatã (asta spun ep pagina
precedentã, 6, dar pun si aici text sã nu rãmânã pagina fãrã tekst informativ), ci numai corpul exteriorul îi
imbãtrâneste, cã viata noastrã NU e corpul nostru ci aparte de el desi lucreazã împreuna cu corpul, cã
noi suntem VIATA si nu corpul, noi spunem “avem un corp gras”.. (sau slab, urât, frumos etc…), ca si
cum noi suntem altceva decât cor
pul nostru, corpul nostru fiind doar o posesie, ca o posetã de exemplu. Nu spunem niciodatã cã “sunt
corpul meu”, ci cã “am” ;) un corp sau fizic… cum îl ai. Nu e doar o manierã de a vorbi, ci o reflectie a
informatiilor din ADN-ul nostru, care ne conduc încontinuu. La fel si expresia cã “am” o idee.
Dacã admitem faptul real cã omul e nascut cu imaginative, si ca imaginatia e “camera cu idei”, idei care
au luat nastere la înfãptuirea lor, înseamnã cã ne nastem cu o puzderie de întâmplãri si amintiri din alte
vieti/dimensiuni ale noastre. Pagina 7 trebuie cititã de mai multe ori pânã o intelegeti.

Pagina 8 (capitolul 4) spune sumar despre “sfârsitul ciclului”, aici referindu-mã la sirul apparent infinit al
dimensiunilor universului prin care trebuie sã trecem, numãr atât de mare de dimensiuni care desi finit, e
prea mare pentru a putea fi conceput de creierul uman dintr-o singurã dimensiune, de-aia e pomenit
repetat aici ca “infinit”, desi el e finit. Si apropo (asta descriu la alta pagina ulterioarã în manuscris),
motivul vietii noastre (sensul vietii noastre si motivul petru care existãm) e sã partcurgem tot sirul asta
apparent infinit de dimensiuni ale noastre insine, sã experimentãm tot ce existã ca sã învãtãm tot ce
existã, sa facem tot ce existã, c aapoi dupa ce am fãcut totul si stim totul (la sfârsitul sirului asta infinit
enorm dar totusi finit de dimensiuni paralele), sã devenim cineva care “stie totul” ;). Iar noi avem deja unu
nume penru cel care stie totul: “Dumnezeu” (“atotstiutorul”), asta fiind scopul vietii noastre vesnice.
Examenul de sfârsit ne va aduce la status-ul asta suprem, care va fi momentul in care ne vom începe
munca in a fãuri universul nostru propriu (ca si asta in care traim acum dar care e al altui “responsabil al
universului”), ca si sirurile dimensiunilor paralele a oamenilor din universul creeat atunci de noi, de care
vom fi responsabili, si de unde vor iesii la urmã alti “Dumnezei” care vor repeta ce facem noi acum, deci
vor creea apoi si ei fiecare universul lui etc. etc.
Informatiile astea sunt CORECTE fiindcã vin din acelasi loc de unde au venit si restul (ADN), care acum
cu ajutorul fizicii quantice, s-au dovedit a fi 100% corecte.
Dinjos pe pagina 8 mai spun cã omul are in el cel putin atâta energie (si nu numai nuclearã) cât are
pãmântul întreg, fapt dovedit 40 de ani mai târziu, in acest documentar
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA unde la minutul 48:45 se explicã sumar puterea
atomicã a celulelor noastre...
Interessant e de stiut cã acum s-a dovedit si faptul ca noi/omul are aceeasi frecventã de vibratie ca si
planeta pãmânt dar si ca soarele (https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0). În plus,
documentarul din ultimul link deasupra explicã la minutul 12-13..etc., cum câmpurile electromagnetice
sunt de fapt lumini. Iar de moment ce lumina odatã creeatã traieste la infinit, câmpurile magnetice trãiesc
la infinit. Celulele moastre sunt formate din câmpuri magnetice/luminã. Concluzia e cã si corpul material
al nostru trãieste la infinit, dar nu într-o singurã dimensiune.
Concluzia savantilor de azi e deci cu alte cuvinte (cu cuvintele mele) cã atunci când omul moare într-o
dimensiune, continua sã trãiascã în urmãtoarea dimensiune si mai departe (dimensiunile sunt statice,
numai noi ca undã de viatã ne miscãm printre dimensiuni), nesesizând absolut nimic din “moartea” lui,
singurii care sesizeazã asta fiind cei rãmasi în urmã in dimensiunile unde el a murit, si unde respectivii îl
îngroapã etc.
Tot acolo spun cã primul om a fost creeat dintr-o bucatã de luminã/energie, într-o realitate (dimensiune
paralelã a universului) primordialã, aceastã realitate a noastrã acum fiind o derivatie a acelei realitãti
primordiale.
Derspre aceastã “LUMINÃ energeticã” a noastrã si a fiecãrei cellule a nostrã în parte, luminã care nu
lumineazã nimic dar e totusi luminã (luminã descrisã de mine in alt manuscris al meu din perioada aia,
1975-1976, numit “A fost.. si s-a dus”, si ãsta titlu aparent cretin.., dar descrie dramatic si cu personaje
umane –eu personajul principal-, toate aceste fenomene dovedite abia cum ca adevãrate, de savantii
lumii actuale), e documentat in acest documentar https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 la
minutul 6:10 – 8:50. Si desi vorbim de altfel de luminã la noi si la dimensiuni paralele, ca purtãtoare de
informatie (vezi minutele de mai sus în link-ul de mai sus), si sã fi fost luminã simplã “de la bec”, tot
purtãtoare de informatie era, dovadã: fibra optica telefonicã, tv sau de internet, care prin luminã
functioneazã, transmisã prin diferite frecvente.
Apoi e capitolul “Time Travel” (“Cãlãtorie în timp”), pe pagina 8 dinjos de tot.

Aici, cu o pozã decupatã dintr-un catalog de electronice (a unui parazit bogat care joacã golf), am explicat
teoria mea de dimensiuni paralele, încremenite, ale universului, aici in cazul unui om, arãtând clar cum
unda de energie/viatã (care conform ultimelor descoperiri se pare ca e singura “substantã” din care noi
existãm; vezi cele 2 documentare de mai sus) trece prin toate aceste dimensiuni incremenite ale
parazitului ( :D ), de la imaginea/diemnsiunea 1 pânã la dimensiunea 23, astfel creeându-ne impresia de
miscare materialã corporalã, când de fapt aceste dimensiuni materiale ale corpului nostru, în toate aceste
dimensiuni paralele ale universului, sunt nemiscate, singurul care se miscã suntem noi, si numai ca “undã
de energie/viatã”, nu ca materie. Fiecare dintre cele 23 de imagini din poza asta (pagina 9 deci) e
reflectia de imagine a celei dinaintea ei (deci a celei din stânga), doar cã e un pas mai departe(cea din
dreapta a fiecãreia), dar pe aceeasi linie de miscare.
Si unde avem 23 de dimensiuni paralele, putem avea 100 sau o infinitate.
Noi nu vedem aceste dimensiuni materiale incremenite decât când ne oprim si ne uitãm la ele. Asa
devenim si noi materie. Când nu ne uitãm la aceste dimensiuni paralele încremenite (ale golfer-ului din
poza color), si noi si ele suntem “unde de energie de viatã” (prescurtat “energie de viatã”, sau si mai
scurtat: “Viatã”), asta fiind ideea (mea) principala si de bazã a acestui manuscris, scris in anul 1976.

Pagina 10 explicã printre altele cum dimensiunile noastre paralele le formãm chiar noi continuu prin
miscarea noastrã (ca undã de viatã/energie) prin propriile noastre dimensiuni paralele, fapt sustinut acum
(40 de ani mai târziu) de fizica quanticã si cele 2 documentare susnumite, care documenteazã cum cã
lumina (unde de energie) si câmpul magnetic biologic al nostru (una si aceeasi cu lumina noastrã fotonicã
celularã) creeazã materie. (https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 minutul 23-25; cele mai mici
particule subatomice din care atomii sunt formati si din care apoi noi suntem formati ca materie, sunt de
fapt unde de energie/luminã/viatã, nicidecum materie. Ele doar creeazã materie dar NU sunt “materie” ele
insãsi). Acest documentar e insã insuficient documentat, unele aspecte sunt inca in stadiul de teoririe,
altele dovedite, insa un an mai tãrziu, aici https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA, tot ce a
rãmas nedovedit in primul documentar, e dovedit si rãsdovedit mai tarziu de savantii lumii.
Descriu acolo si cum fiecare dimensiune creeazã dimensiunea sa urmãtoare (deci ca si golfer-ul ala, din
poza pagina 9) si sirul sau infinit de dimensiuni, si cã fiecare din aceastã dimensiune urmãtoare creeazã
sirul sãu propriu de dimensiuni parelel infinite, acest sir nefiind liniar ca in poza simplistã color de pe
pagina 9, el e 3-dimensional, în toate directiile si situatiile (vietii) posibile, ca un glob compact, cãci
conform teoriilor mele, Big Bang-ul nu a avut loc niciodatã, universul e încã compact, dar aia
documentãm altãdatã.

Pagina 11 (a cãrui subiect de continuã pe pagina 12 si 13) e ceva mai specialã, cãci aici explic pe
întelesul tuturor cum stã treaba cu dimensiunile parelel si cu “timpul”. Aici prezint cele 3 timpuri, (trecut,
prezent si viitor) luând prezentul ca punct fix, si verificând apoi care e prezentul si care viitorul, si incotro
“curge’ ;) timpul, cãci omul obisnuit are idei fixe de “scurgere” a timpului, si inca intr-o directie precisã,
unicã. Hai sã vedem daca omul ãsta obisnuit (deci intreaga planetã) are dreptate in suppozitiile lui, sau
eu am dreptate.
Conform logicii noastre (unidimensionale; in orice dimensiune a universului, omul nu e presupus a fi
constient de celelalte dimensiuni ale universului), noi sfirmãm întotdeauna cu tãrie urmãtoarele convingeri
referitoare la aceste 3 timpuri (trecut, prezent, viitor):
1. Perioada de timp când ceva e fãcut deja, trecut, împlinit deja…, e “Trecutul”
2. Perioada de timp când ceva nu e incã fãcut, dar urmeazã sã se facã, e “Viitorul”.
Hai sã vedem cât suntem de prosti.  :D si cât de mult ne vom contrazice singuri in numai câteva minute.
Explicarea schitei:
Conform logicii noastre, a tuturor, prima data a existat bunicu-tu, apoi tu, apoi copii tãi etc. Conform
aceleasi logici, timpul “curge” de la trecut înspre viitor. Asta PLUS cele 2 reguli ale noastre de mai sus, de
a definii trecutul si viitorul. Conform aceleasi reguli si logici ale noastre, omul vine din trecut si se duce
inspre viitor, fãcând milioane de pasi in drumul sãu. Hau sã luam un sir de oameni ca exemplu, care in sir
indian merg dinspre trecut inspre viitor, asa cum mergem fiecare dintre noi in decursul vietii noastre,
conform aceleasi logici cunoscute si accepatte unanim, a noastre, mentionatã mai sus.
Pentru a ajuta citiroul sã înteleagã mai bine, vom simplifica schita, reducând siruyl de oameni la doar 3
oameni, si pasii lor nenumãrati al doar 1 pas, numit schita “The Step” (pasul; puteam sã o numesc
“excursia”, dar e vorba aici de pasi fãcuti dinspre trecut spre viitor, si am vrut sã fiu mai specific).
Bineînteles cã putem lãsa 3 pasim sau 9 sau 99 de milioane, dar e mai usor de inteles cu cifre mici.
Infierent cum punem problema, cu doar 1 pas sau 9 pasi (cifra bine divizibila intre cei 3, si asta ca sa
intelegem mai bine schita), omul “C” e intotdeauna înaintea ambilor oameni din spatele lui, iar pasul pe
care “A” il face acum, omul “C” l-a fãcut de mult deja. Toate astae sunt conform logicii noastre unilaterale
din aceastã dimensiune de spatiu timp, a universului.
Intrebarea pe care ne-o punem acum e cã dacã luãm timpul PREZENT (Omul “B”) ca punct FIX, iar
ceilelalte 2 timpuri sunt ALTE timpuri, in afara prezentului, uitându-ne la schita asta, trebuie sã
determinãm care e TRECUTUL si care e VIITORUL.
Bineinteles cã cei cu gândirea rapidã (dacã nu, pot consuma GinkGo Biloba, “Pomul Vietii”, circa 120mg
pe zi, fiindcã acest produs natural intensifica gandirea si accelereazã schimbul de informatii în creier;
chestie realã pe care când o postez pe facebook, cretinii râd cu gura pãna la urechile clãpãuge crezând
cã e glumã ;) ) nu mai au nevoie de rãspuns, darmai de explicatii, cãci vãd direct contradictia.
Din pacate nu toti românii de pe facebook iau Ginkgo Biloba (regeratibil, cãci daca toti românii au
consuma acest supliment, guvernul anti-românesc ar cãdea într-o orã, si tara s-ar redresa în maxim 1
lunã! Nota: Aici cretinii iar se vor hlizii ca idiotii la Lamborghini), asa cã va trebui sã explic.
Pasul acestã fãcut de acesti 3 oameni, care incepe in trecut si se sfârseste in viitor, abia e inceput de
omul “A”, omul “B” e intr-o fazã intermediarã a efectuãrii pasului, iar “C” a terminat de pãsit (de fãcut acest
pas).

Aici ne vom abate de la subiect putin, pentru a ne întreba CE vrem sã descoperim cu aceastã
problemã/ecuatie? Vrem adevãrul, sau minciuni si amãgiri?
Dacã esti judecãtor si in fata ta apar 2 tineri care se judecã unul cu altul, si cel care e clar vinovat e fiul
tãu, dacã il scoti nevinovat, ca judecãtor, esti o minciunã, neinteresat în adevãr, si asta tocmai fiindcã în
loc sã folosesti obiectivivitatea (impartialitatea), ai folosit subiectivitatea (partialitatea) si interesul tãu
popriu, privind la ce te inconjoarã numai din punctul tãu de vedere.
Concluzia e cã dacã NU suntem obiectivi si impartiali, NU putem vedea & concluziona adevãrul!
Aici insã intervine problema subiectivismului, care e o caracteristicã innascutã în orice fiintã, si care face
parte din instinctul de supravietuire/conservare, fizic si psihic. Chestia e cã ne-o salva subiectivismul si
salvarea proprie in cazul unei intâlniri cu ursul în pãdure, dar la situatii in care sunt si altii implicati,
subiectivismul te duce numai la concluzii gresite si la suferinta celor din jur, deci exact ce fac anti-românii
psd-isti din guvern, care rãnesc poporul cu furturile, cãci ei se gândesc numai la ei, fiind subiectivisti
extremi.
Folosind ce am învãtat aici la schita de mai sus, observãm cã mai devreme ne-am uitat la ea din punct de
vedere pur subiectiv, si NU obiectiv!
Fiind subiectiv, am privit din punctul nostru fix “prezent”, la trecut si la viitor, iar din punctul de vedere al
prezentului, trecutul e intotdeauna trecut, iar viitorul e viitor. ASTA (subiectivismul) ne ÎMPIEDICÃ însã sa
vedem “The Big Picture”, deci TOTUL (si în lumina REALÃ) din jurul nostru, deci realitatea REALÃ.
Conform subiectivismului nostru înnãscut, observãm si cã dacã am cãlatorii în timp, si din prezent am
cãlatorii în trecut, ajungând in trecut, trecutul se va transforma pentru noi (din punctul nostru de vedere
subiectiv deci!) in prezent, prezentul din schita se va transforma in viitor, iar viitorul din schitã va deveni
viitorul îndepartat.
Pe scurt, timpurile NU sunt fixe (Nota: Dacã ar fie reale, ar fi fixe, cu punct definitiv si bine determinat), ci
se schimbã în functie de unghiul nostru de perceptie a lui, mai ales sub umbrela subiectivismului nostru
înnãscut, care ne ajutã în unele domenii triviale, dar concomitent ne ÎMPIEDICÃ sã vedem REALITATEA.
Folosind ce am învãtat mai sus la exemplul cu judecãtorul si cu aflarea ADEVÃRULUI NUMAI dacã
suntem OBIECTIVI si ARBITRARI si fãrã sã fim partiali nici unuia (deci cei 3) din fata noastrã, atunci
uitându-ne la schita asta, realizãm ca singurul punct/loc impartial si arbitrar de a sta si a stabili care e
trecutul si care e viitorul in raport cu prezentul ca punct fix, deci unde trebuie sã stãm sã vedem
ADEVARUL, e al 4-lea loc, aici in fata schitei, in loja de onoare :D, locul cunoscut nouã ca “locul lui
Dumnezeu”, ;), cãci conform altor legende de-ale noastre, “Dumnezeu e peste tot, oriunde si oricând, si
vede tot” ;).
Si fiindcã din acest punt al 4-lea (impartial si independent de cele 3 din fata noastrã), ne uitãm la schita
asta “Pasul”, si vedem cele 3 timpuri si cei 3 oameni în acelasi timp, conform legilor/regulilor noastre
proprii, vedem cã omul “C” care aparent se aflã în “VIITOR”, se aflã de fapt în TRECUT, cãci noi sustinem
(vezi cele 2 reguli mai sus) cã “Perioada de timp când ceva e fãcut deja, trecut, împlinit deja…, e
Trecutul”, iar omul “C” a fãcut/terminat deja de fãcut pasul.
Opus lui, omul “A”, care aparent se aflã in TRECUT, se aflã de fapt in VIITOR, cãci el încã NU a fãcut
pasul, ci urmeazã sã îl facã. Conform regulii 2 de mai sus, “Perioada de timp când ceva nu e incã fãcut,
dar urmeazã sã se facã, e Viitorul”.”
Pe scurt, uitându-ne obiectiv la timp, observãm prima datã cã nu existã decât Prezent si un alt timp numit
aici in englezã “Pafu Time” (de la Past and Future, deci trecut si viitor împreunã), dar realizãm imediat cã
astfel trecutul si viitorul se anuleazã reciproc si ce rãmâne e numai prezentul, asta fiind confirmat si de
faptul dovedit cã orice facem noi, oricând si oriunde, momentul când o facem e NUMAI prezentul. Niciun
alt timp! De ce? Tocmai fiindcã alt timp nici un existã. Bineînteles ca nimeni din nicio dimensiune a

universului e presupus/destinat sã realizeze asta, de-aia si are subiectivismul incorporat în el incã de la
facerea lumii/universului, dar asta nu ne împiedicã sã speculãm, sã teoretizãm, ca ulterior sã vedem si cã
e dovedit stiintific ca asta nu e numai teorie ci realitate.
Revenind la unicul timp PREZENT, de moment ce noi ne amintim cã facem si am facut atâtea (de ex,
azi), ne întrebãm CUM se poate sã existe numai prezent, de moment ce in creierul nostru perceptia
umanã (unidimensionalã! Aici e eterna problemã de care ne tot lovim! De-asta nu vedem adevãrul
universal) ne spune ca sunt “3 timpuri”, si ne mai întrebãm CÂND anume se intamplã toate astea, dacã
existã numai prezent?
Rãspunsul e cã prezentul, unicul timp în existentã, nu curge nici dinspre trecut înspre viitor si nici invers,
ci numai SE ÎNTÂMPLÃ! Si numai într-un singur moment, care e numai ACUM, si care dureazã o
eternitate sã se întâmple.
Asta e deci versiunea simplificatã a explicatiei, ca de fapt tot manuscrisul.
Mai departe in manuscris explic detalii cum e una si alta posibilã, deci rãsfoieste mai departe (dreapta, si
vezi comentarele de dinjos de poze/pagini).
PS: Bineinteles ca se mai gaseste vreun “inteligent” care sa dea riposta cliché la schita de maui sus si sã
zicã “-Da, dar depinde cum te uiti, de-aia se schimbã timpul, dar cele 3 timpuri existã” ;).
Ce ar trebui sa stie ipoteticul respectiv, e alt cliché: “Da, daca te uiti gresit, vezi GRESIT, iar daca te uiti
corect, obiectiv si arbitrar, vezi CORECT si ADEVARUL. Punct.

Pagina 14 explicã prinicipiul care rezultã din paginile 11, 12 si 13, unde si explic sub linia întreruptã aici
cã: “Orice om se poate displace/departaja/pleca/muta (nu stiu traducerea exactã de la “displace” îmn
englezã) din dimensiunea lui de univers, alunecând (sliding”, si cuvânt si terorie folositã exact de evreii
satanisti talmudieni cu seria “Sliders”, plagiatã minutios de la mine, chestie explicatã la primele poze din
acest album) în orice altã dimensiune, în timp ce el (omul asta ipotetic) se aflã încontinuu numai în
prezent, pornind/plecând din prezentul lui însusi din dimensiunea initialã, si ajungând în prezentul
dimensiunii lui însusi din dimensiunea de destinatie, fapt identic întâmplat în fiecarer episod din seria
Sliders (facutã în 1995), si pe ce se bazeazã de fapt întreaga serie, în fiecrae moment a ei.
Dinjos la pagina 14 începe capitolul “Nu s-a întâmplat niciodatã..?”, capitol care rãspunde la ultimele
cuvinte din capiotolul precedent, tot aici la pagina 14 deasupra.
Aici explic cum aeste imagini proiectate ale noastre in toate celelalte dimensiuni ale universului, au
fiecare logicã unicã, reguli fixe, si constructii de logicã si gândire care impiedicã realizarea existentei altor
dimensiuni, fiindca celelalte dimensiuni au alte logici, si s-ar creea un haos, dacã persoana în cauzã nu
are experientã in dimensiuni paralele si logicile multiple universale, cu numãr teoritic infinit.
Toate aceste logici ale fiecarei dimensiuni parelel ale universului, formeazã împreunã “Logica Universalã”
(sau “logica universului complet”), exact ca “infinitogon”-ul (cuvânt inventat mai demult de mine) care e un
cerc cu o infinitate de linii in jurul sãu, si care de la distantã par invizibile, crezând cã e doar o linie
rotundã închisã (deci “cercul”), când de fapt e vorba de o infinitate de linii drepte care se ating una pe alt
formând împreeunã un cerc, exact ca planeta pãmânt formatà din puzderie de linii drepte, forma rotundã
a pãmântului fiind vizibilã doar din cosmos, sau pe mare unde vezi linia orizontului…(altã poveste)
corãbiile îndepãrtate fiind “dupã linia orizontului, deci în jos în curbura planetei, încã nevizibile.. etc.
Acolo mai explic faptul cã orice existã are un motiv, altfel nu ar exista, plus despre fluctuatiile universului
care ne face uneori sã realizãm traversarea in alte dimensiuni (pe care o facem in fiecare secundã dar ai
discutãm mai incolo..), ceea ce in prinicpiu nu are trebuii sa observãm, cãci asta creeazã haosul pomenit
mai sus, dar dacã ne adâncim în cercetare, observãm cã aceste fluctuatii ale universuui Nu sunt greseli
ale universului, ci îmbunãtãri, facute si ele special cu un scop anume si cu un motiv, si care apar ori de
câte ori apare un “rip” (fisurã) în unitatea de spatiu-timp a universlui, universlui reparând asta automat, si
concomitent cu aparitia fisurii.

Apoi intreb acolo (pag.14 si 15) daca nu ti s-a întâmplat sã vezi pe cineva pe stradã si sã îti atragã atentia
desi nu sare prin absolut NIMIC în ochi, nici sex, nici haine, nici bani, nici accident sau whatever.., si sã îti
rãmânã persistent în minte/memorie persoana respectivã fãrã sã descoperi motivul încãpãtânãrii retinerii
persoanei de cãtre creierul tãu, si peste 1 zi sau doua când mergi undeva, de ex. La doctor, sã vezi ca
doctorul e exact persoana respectivã. Astea sunt predictii de joasã frecventã pe care fiecare om le
primeste din exterior zinic, dar creierul are un failsafe valve, si anume ce nu pricepe sau crede cã nu îl
intereseazã (nu îi e de folos ca informatie pânã în momentul ãla) aruncã, din cauza ãrui fapt când te
intâlnesti (ca in cazul de mai sus cu doctorul) cu persoana respectivã dupa 1 zi sau 2, nu realizezi ca asat
e rezultatul “anuntului” oferot tie în prealabil despre asta, de la univers, cãci creierul tãu a aruncat
informatia respectivã atunci.
Pe scurt, dacã am nota totawe aceste “semnale” primite de la univers, am realiza nu numai lmultitudinea
lor în fiecare zi, dar am putea si sã “ghicim” viitorul, cãci el ne este anuntat in detalii, cu destul timp
înainte, prin aceste semnale primite pe calke vibrationalã/de frecventã joasã.
Acolo mai dau exemple triviale (cu care se identificã orice om dacã se gândeste bine) de mers undeva
und enu ai mai fost niciodatã si vezi chestii pe care aparent le cunosti, asezate exact in pozitia pe care “o
stiai” tu (caz in care te intrebi “de unde o stiam, si de cand?”, caci nu ai mai fost aici niciodatã.., iar
informatiile fãrã solutie sunt de regulã distruse/aruncate de cãtre creierul uman, pentru a evita
supraîncãrea cu probleme nerezolvabile, cãci parametrii de rezolvare in cazurile astea lipsesc total).
Scepticii pot veni cu clisee de genul “poate cã seamãnã cu un loc unde ai fost tu odatã”.. ;) si alte scuze
si motive sã îsi motiveze tinutul ochilor închisi la întelegerea universalã, dar aici vorbeam de cazuri unde
nu “seamãnã” ;), ci e exact asa, plus multe detalii deja stiute, dintr-un trecut care acum pare viitor, cãci
dacã ai fãcut/vãzut asta deja (de-aia si existenta expresziei “deja-vu” astàzi în lume, cãci se referã la
exact aceastã situatie, întâlnitã la toate foiintele umane ale lumii) aia e “trecut” dar fiindcã atunci când ai
vãzut/fãcut toate astea e era trecut, înseamnã cã atunci ai vãzut (si ai si fost) în viitor, sau cã acum din
viitor, “te întorci în trecut”, ceea ce e oricum “materie de rumegare…”, pentru cine are interes în asta. În
orice caz, a pagina 15 resubliniez identitatea trecutului cu viitorul, documentatã la pagina 11, deci “PAFU
Time”).
Iar întâmplãrile astae de “deja-vu” au avut loc cel putin O DATÃ în viata FIECÃRUI om din lume (dacã el
nu a retinut momentul.., asta e problema lui) conform programului universului pomenit pe pagina 24.
Aceste amintiri de locuri unde aparent nu ai mai fost niciodatã desi ti le amintesti bine, sunt cauzate de
fluctuatiile temporale ale universului omenite mai devreme, care la rândul lor sunt sub comanda
organizatoricã a vietii universale, numitã de mine si “GOD” (Dumnezeu), care in conceptia mea de atunci
dar si de acum si orice alt timp al universului e: “Energia organizatoricã/administrativã a existentei (putem
numi aici “a universului”, dar nu am mai fi atat de precisi si corecti) care mentine într-un echilibru perfect
materia si anti-materia, pentru a creea un mendiu propice pentru dezvoltarea vietii”.
Asta e deci definitia lui Dumnezeu, conform cercetãrilor mele multiple.
Undeva in manuscris cred cã pun si întrebãri pentru cretinii lumii care spun cã Dumnezeu ar arãta ca un
mos bãtrân cu pãr si barbã albã si care merge spijinindu-se într-un toiag.. cretinãti peste cretinãtãti
debitate de cei cu vacuum cranian, cãci conform acelorasi cretini, “Dumnezeu e nemuritor”, deci el îsi
controleazã permament vârsta (eternã!), deci el NU ÎMBÃTRÂNESTE!
Deci nu are nici cum sã ajungã bãtrân si vai si amar, alb tot în cap, si având nevoie de o cârjã cã sã
meargã! Dar cu cretinii nu poti intra în discutie, asã cã ei se târãsc în genunchi în jurul bombelor
sataniste (numite “biserici crestine” ;) ) pe care troneazã crucea lui Satana/Baphomet, sustinând cã ei “se
închinã acolo la Dumnezeu, ãla bãtrân si întelept” ;), si tot lui Dumnezeu îi dau banii ;), cã “Dumnezeu are
nevoie de bani” ;), probabil sã îsi cumpere Dumnezeu tigãri la el acolo în rai, de la chiosc, pe stradã la
colt la el ;).

Vezi clipul ãstaL https://www.youtube.com/watch?v=yEj9onyhVO8 sau cautã pe youtube clipul: “Crucea
lui Baphomet pe turlele bisericilor românești (DE INTERES NAȚIONAL) Baphomet cross”

Pagina 16 spune cã aceste fluctuatii temporale ale universului (ca parte integrantã a planului de
organizare/administrare a universului) sunt cele care declanseazã corectãrile universului (fisurile
universului pomenite la poza precedentã, sau pe acolo..) creeate din alte situatii aparent nedorite dar
întotdeauna planificate de Univers/God, aceste fluctuatii facilitând alunecarea noastrã dinreo dimensiune
în alta, pentru a corecta ce e de corectat in fabricatia/materia universului, cu simpla noastrã prezentã
acolo (în dimensiuena de destinatie).
Alunecarea (“sliding”) in alte dimensiuni ale noastre, se face fãrã sã se tinã cont de vârsta noastrã din
acea dimensiune, cãci oriunde ne-am deplasa ne aflãm numai în unul si acelasi timp (prezentul acelei
dimensiuni si totodatã al nostru acolo), aterizând în multiple vârste materiale ale noastre, acum suntem
de 75 de ani, peste o secundã suntem de 6 luni abia si irigãm din beslug scutecul.. etc., fãrã sã realizãm
aceste alunecãri intradimensionale, decât o fractiune de secundã în timpul ei, fractiune care se
prelungeste si in dimensiunea în care aterizãm, din care cauzã dacã suntem rapizi la gândire, putem
retine si recapitula cel putin 1 secundã (dupa aterizare in altà dimensiune) daca nu mai multe secunde,
ce s-a întâmplat si cã atunci acolo “nu e locul nostru” ;), dar fiindcã imaginatia e “camera cu idei” (vezi
explicatii la primela pagini din album) si camera asta cu eidei face parte dintr-un creierr material, dupa 1
secundã toate amintirile/memoriile dimensiunii materiale în care am aterizat ne sunt nu “insusite” (cãci ele
existã deja in corpul material în care ajungem ca “undã energeticã de energie/viatã”), ci contopite cu noi
ca (noi fiind deci NU materie, ci “coardã/undã de energie vibrationalã a universului”, ceea ce suntem de
fapt cum e dovedit si în documentar, vezi minutul 24:08 aici:
https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0, deci nicidecum materie), si pentru cã stim deja ca si
aceste unde de energie-vibratie informationalã(!) detine informatie multã, ca si faptul cã (descris la primul
capitol, ãla cu “ideea”), o carte se poate “concentra” (pentru cãlatorie) in doar titlul ei, ca apoi sã poatã fi
re-desfãsuratã pânã la ultimul cuvânt al cãrtii ei, informatiile eu-lui nostru în care am aterizat se adunã
(sau mai bine zis adunã de la noi, cei veniti acolo ca undã de energie) informatiile astea toate, creeând
un “om nou”, cu mult mai multã înformatie decât detinea amândoi individual/aparte (deci si corpul material
din dimensiunea respectivã unde eu am aterizat în el, si noi, unda informationalã de energie, care am
venit cu “titlul de carte” al vietii noastre, pe care odatã ajunsi în corpul material al EU-ului nostru în care
am aterizat, desfasurãm “titlul cãrtii” ca pe o carte lungã, si o adãugã, la informatiile care existau deja în
creierul EU-lui nostru material de acolo), ceea ce explicã ideile geniale spontane pe care unii (de fapt toti
oamenii daca am cerceta in detaliu) le au asa “din senin” ;).
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ca o pauzã la asta desi nu e chiar pauzã, dacã cineva, ipotetic sau real, ar putea controla alunecãrile lui
în alte dimensiuni si ar vrea neapãrat sã îsi ia o întâmplare (totalã, cu detalii cu tot) majorã (si vastã) din
viata lui in acea dimensiune de destinatie, ar trebui prima datã sa concentreze toatã informatia aia
“bagaj”, într-un singur “titlu de carte”, deci “ideea concentratã a tuturor informatiilor” pe care vrea sã le ia
cu el, preferabil într-un singur cuvânt.
Bineinteles ca si pe mine m-a pasionat cãlãtoria în timp la vârsta aia (desi ulterior destul de curând am
descoperit cã noi toti cãlãtorim în spatiu timp în continuu, în toate directiile.., info va urma), initial nestiind
dacã am reusit si/sau dacã îmi dau seama de asta când ajung în eul meu de destinatie dintr-o altã
dimensiune.
UNUL dintre misterele vietii mele e cã circa 1 an înainte de a scrie manuscrisul ãsta, aveam circa 13 ani,
stãteam pe pat în fund si la un moment dat mi s-a blocat gândirea circa 2 secunde, dupã care au început
sã îmi tziuie/piuie urechile enorm de tare. Am avut un shock major, crezând cã voi surzii si ãsta e
semnalul de surzire chiar înainte de a-ti pierde auzul. De spaimã am transpirat “la rece”, o senzatie pe
care multi nu o cunosc, dar în timp ce devii extrem de palid si rece la fatã (parcã îti dispare circulatia
sângelui din obraz), stropi mare de transipratie rece îti preseazã tare de tot porii pielii ca sã iasã afarã din
piele, la suprafatã, fortare a porilor pielii care si doare pe deasupra.

Dupã câteva secunde piuitul strident al urechilor a încetat tot asa vbrusc cum a început, si numai 1
cuvânt mi-a apãrut repetat în minte parcã fortându-mã sã il pronunt, asa cã am cãscat gura si am spus:
“BACSISA”.
Apoi mi-a venit în acelasi creier gol de informatii (parcã doar cuvântul “bacsisa” exista acolo într-un
vacuum total) informatia cã “eu sunt Bacsisa” ;) si cã “asta e povestea mea pe care trebuie sã o ghicesc
desfãsurând-o in toate detaliile ei”.
Am iesit din camerã, m-am vãitat la taicã-miu (era in “atelier” ;), o camerã micã la bloc unde avea el
hobby-ul lui, de a repara ceasuri vechi si antice) ca mi-ai tziuit tare urechile si m-am speriat. El a zis:
“Bine. Inseamnã cã traiesti! Numai cei morti nu simt nimic” :D.
Dupã o pauzã i-am zis ca nu stiu de unde mi-a apãrut numele “Bacsisa” în minte, repetat si parcã tot sunt
fortat sã îl pronunt. Taicã-miu ocupat acolo cu reparatul si cu lupa pe un ochi, zice:
“- Ceee? Esti baptist??”. Pe mine m-a pufnit râsul si am zis: “- NUU! “Bacsisa! Nu “baptist”
Dar el îi tot dãdea înainte cu baptismul crezând cã eu mã refer totusi la baptism dar nu stiu sã îl pronunt
“cãci sunt mic” ;), adãugând ca sã nu ma prindã pe la satanistii bsiericesti baptisti, sau la oricare alte
religii.
Chestia a trecut dar el fãcea misto din când în când de mine multi ani dupã aia, zicând la lume cã eu i-am
zis odatã ca “sunt baptist”, dupã care râdea.
Frate-miu pe de altã parte, nu a încurcat “bacsisa” cu “baptist”, însã îsi batea joc de mine pe afarã la
copii, arãtându-mã cu degetul si zicãnd la copii cã “Dinu a zis ca el e Bacsisa” ;). Când îl intrebau copii ce
e aia sau cine, el ridica din umeri si zice “habar nu am. Frate-miu e nebun”.
Ani de zile la rând îsi bãtea joc de mine pe chestia asta frate-miu (el si bãtea si teroriza copii mici pe
afarã, inclusiv pe mine, ca deh.. era nãscut cu creier de amoeba), dar el având insufiecientã neuronalã
(sã nu mã exprim altfel, cã zice atunci cã “il jignesc” ;) ) de-aia a si tot rãmas repetent.., nu mã asteptam
la altceva de la el. Atâta stia, atâta fãcea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Am mentionat asta aici, cãci dacã eu asi vrea si asi putea de la mine putere sã cãlãtoresc înapoi în timp,
esenta concentratã (ca “titlu de carte”) a acestei cãlãtorii ar trebui sã fie toate informatiile despre CUM se
poate cãlãtorii în timp, CARE îi sunt principiile, CUM sã iei informatie cu tine etc etc., caz în care singurul
cuvânt care îl voi lua cu mine ca idee a existentei mele aici (care o voi redesfãsura în dimensiunea
materiala a eu-lui meu unde ma voi duce) e cuvântul BACSISA, ceea ce duce acum la concluzia cã eu
atunci am ajuns într-ãdevãr în dimensiunea aia a EU-lui meu din 1975, a durat (un an!) pânã creierul meu
de copil a reusit sã re-desfãsoare esenta cuvântului “Bacsisa” în întreaga carte/poveste a ei, si in 1976
am scris-o, dintr-o impulsionare obsesivã si obligatorie venitã din subconstientul/ADN-ul meu.
Bineînteles aici se pune întrebarea DE UNDE (anul cel putin dacã nu si dimensiunea) am plecat eu ca sã
ajung acolo în 1975, si de ce neapãrat 1975.
Abia în ultimii ani acum am elucidat si asta, fiindcã devenind expert licentiat în alimentatie si paralel
vindecarea cu alimentatie sãnatoasã a mai multor boli, inclusiv cancer, e clar cã m-am simtit frustrat
(sentiment perpetuum la mine referitor la vindecare lui taicã-miu) cã nu am putut sã îl ajut pe taicã-miu
care a murit de cancer la plãmâni (de la ani de fumat Mãrãsesti fãrã filtru) in 1992, între 1975 si 1992 fiind
timp destul în a îl convinge sã se lase de fumat.
Si îmi aduc bine aminte cum îl bãteam zilnic la cap sã se lase de fumat, adãugând specific cã “vei face
cancer la plãmâni si vei muri de tânãr” (sau cel putin nu bãtrân), sau sa iese cel putin din camera aia de
1/1metru, numit de el “atelier”, fãrã geam, fãrã ventilatie, unde fuma de nu se mai vedea el in atâta fum.
Mã mir cum vedea ceasurile, dar stãtea aplecat mult sub lumina de la lampa aia de masã, si asa vedea
bine ceasurile, mai ales cu lupa la ochi.

“Realizarea” mea aia “mare” ;), pentru care am cãlãtorit în timp sã îl salvez pe taicã-miu s-a redus doar la
convingerea lui sã facã pauze din lucrul la ceasuri si sã iese afarã sã fumeze, ceea ce fãcea des
(stãteam la parter si-asa), devenind apoi deja o imagine fixã la scarã, unde stãtea în picioare la treptele
de la scarã, si fuma uitându-se inspre primul bloc cu garsoniere de acolo, deci el vedea exact ce se vede
în poza de dinjos, pe care am fãcut-o la Resita la bloc/scarã exact unde stãtea el sã fumeze si încotro se
uita, si ce vedea.
El a murit de cancer la plãmâni în 1992. Cu alte cuvinte, “ce trebuie sã se întâmple, se întâmplã oricum,
orice am face noi”, fapt mentionat cu greu de mine undeva în manuscrisul ãsta fiindcã la ora traducerii lui
in engelzã foloseam un dictionar cretin roman englez (fãcut de un cretin bolsevic jidan postdecembrist,
acum/atunci cu post mare la “Culturã” sau mai stiu eu unde), in care lipseau puzderie de cuvinte uzuale
care îmi trebuiau mie, cum era de ex. “bound” (“e destinat sã..”), si pânã la urmã în loc sã scriu/traduc aici
“what is bound to happen wil happen anyway”, nestiind cum se scrie “bound” cã in dictionarul ala nu
exista, am reinterpretat în “what is banned to happen wil not happen anyway”.., nu mai stiu la ce paginã
din manuscris aici.
Apoi ori aici la original (am scanat aici originalul) ori la copia lui venita inapoi de la Ballantine Books
(excrocii evrei din NY care apoi m-au plagiat si au vândut manuscrisul si la studiourile de filme din
Hollywood), am sters si am recorectat in versiunea dortitã initial de mine cu “bound”, cãci intre timp am
gãsit cuvântul pe net, dar asta recent, iar acum nu mai e nevoie de corecturã.., ca nu mai trimit
manuscrisul la nimeni, ci îl ofer GRATIS pe net/facebook.
Vezi/cautã si “What does "its bound to happen" mean?” cu Google.
E explicatã expresia, dar în englezã.
Ar fi bine sã stiti engleza, cãci descriind în româneste ce scriu pe fiecare paginã de manuscris.., e muncã
titanicã.
In fine, pe pagina 16 folosesc încã o formulã de adresare a EU-lui nostru cãlãtor printre dimensiuni si
anume “formulã concentratã de existentã”, fiind una si acceasi cu “unda informationalã de vibratie/viatã”,
asta fiind deci CE suntem noi, indiferent cât de mult credem noi cã suntem fãcuti din materie. Si în plus,
documentarele mentionate la primele pagini (despre ultimele descoperiri ale stiintei, invitata lui D. Roxin
în studiou) confirmã cel putin partial* aceastã concluzie a mea.
*Stadiul de cunoastere & dezvoltare a stiintei azi în lume e încã primitiv, stiinta ajungând deocamdatã
doar la stadiul de descoperire cã noi existãm în 2 forme paralele, una fiind materie, cealaltã fiind undã de
energie, fãrã pic de materie în ea.
Important e cã au pregãtit/descoperit si primul aspect al stadiul urmãtor de întelegere si continuare a
cercetãrilor în aceastã ramurã stiintificã despre existentã, care e conditia individualã a fiecãrei dintre
aceste 2 forme de agregare (dacã le putem numi asa, deci materie si undã informationalã de energie), si
anume cã noi suntem materie numai când observãm (ne uitãm la ea) materia, iar când nu o observãm,
suntem “purã energie informationalã subtilã” care se transmite (in stimp, spatiu, si univers, prin vibratii de
o anumitã frecventã, energia asta subtilã existând în interiorul celulelor noastre (vezi minutul 23:50 aici),
pe când aceastã energie informationalã vibrantã (care e un câmp energetic informational) NU e fãcut din
materie ci din purã energie informationalã.

Pagina 17 spune cã întâmplãrile (din viata noastrã) stocate (ca Data pe un Memory-stick astãzi) ca
informatie în creierul nostru material, creeazã paralel si informatia lor immaterialã (deci sub formã de
undã informationalã de energie) ca “idee de existentã a acelor întâmplãri”, deci “titlul cãrtii” acelor
întâmpãri, explicat la primele pagini din album, informatii immateriale (eu le numeam in manuscris “antimaterie” ;) cãci nu erau materie, si la ora aia, ce nu era materie era anti-materie în conceptia mea, ca si a
lumii stiintifice, dupã câte am inteles) nesupuse legilor materiei, pe care le învãtãm la scoalã. Acolo
concluzionez astfel cã prin miscarea noastra (ca undã de energie deci) printre dimensiunile incremenite
ale eu-ului nostru din celelalte dimensiuni ale universului (in traducere: “când cãlãtorim în timp/spatiu”) nu
luãm cu noi informatiile întâmplãrilor vietii noastre (din dimensiunea de unde am plecat) stocate in creierul
nostru material, având în vedere cã (,) corpul & creierul nostru material a rãmas acolo, in dimensiunea de
unde am plecat ca sã ajungem aici (în altã dimensiune, nouã), dar luãm esenta lor (“titlul de carte” ale
acelor întâmplãri) în formã immaterialã (undã informationalã de energie) care se poate redesface/desfãsura din nou in creierul nostru material din dimensiunea asta a noastra nouã, astfel putând
sã aducem dintr-o dimensiune în alta întotdeauna TOATE informatiile întâmplate în viata noastrã îniente
de momentul “acum”.
Astfel cãlãtoresc informatiile noastre între dimensiunile noastre (incremenite) parelel din univers, în 2
forme, materie si immaterie (expresia mea in mansuscris al asta era “anti-materie”), informatia materialã
fiind întotdeauna creeatã de informatia immaterialã (unda informationalã de energie), fapt descoperit
recent de savantii lumii, documentat în cele 2 documentare (aici unul:
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA), mentionate repetat la primele poze, cu doamna
Lector Universitar Doctor Mihaela Gheorghiu, si vãd cã Daniel Roxin a fost atât de impresionat de
descoperirile alea încât pomenste de creearea apei materiale in celule de unda informationalã de energie
si în alte documentare stiintifice ale lui recente, cum e ãsta de ex., între minutul 19:30 si 20:30 aici
https://www.youtube.com/watch?v=jzNM_lTLW7s&feature=youtu.be (titlul documentarului pe youtube e:
“Omul intre doua lumi. Patrunde in misterele universului!”.
Unda informationalã de energie care e ce suntem noi de fapt (ne putem numi si “esentã de viatã sub
formã de energie purã”) poate fi numit si “suflet”(-ul nostru deci cce si cine suntem noi in realitate, cãci
corpul nostru material e ceva foarte trecãtor). Asta se discutã si la minutul 40 in clipul link-ului de mai sus,
desi invitatul in studoi inceracã repetat sã lege orice fapt dovedit stiintific, de sfinti, biserici etc.., de-aia am
si lasat eu un comentar la video-ul ala pe youtube, cãci doar circa 40% din ce zice doctorul ala e real (sia
aia încã nu e de la el ci o repetitie de la documentarele celãlalte ale lui Roxin, cu doamna lector
universitar Gheorghiu în studiou), restul pãlãvragelii mosului din studiou e chiar enervantã, unde zice ca
“sunt foarte multe biserici in România si asta e foarte bine pentru noi” ;). Ardeai-ai dracu bisericile! Cã siasa si-a pus crucea Baphomet-ianã pe mai toate bisericile românesti.

OK. Referitor la documentarele astea stiintifice ale lui Roxin (de fapt nu ale lui ci al invitatilor lui in studiou,
el numai modereazã discutia si posteazã clipul pe youtube), interessant e si coincidenta de nume.
Eu am plãnuit atunci sã scriu 3 rapoarte/nuvele cu subiecte distincte (desi cu legãtura ideii de bazã între
ele), din colectia (mea) “The Secret of the Universe” (Secretele Universului), prima parte fiind Bacsisa, A
doua fiind “The Man”.. si a treia.. o uitãm cãci apoi nici “The Man” nu am mai scris-o, desi am undeva în
pivnitã puzderie de meme’; cu informatii scrise acolo de mine pe ele, care tot asa mi-au venit spontan din
subconstient într-o succesiune logicã (vezi si prima poza a manuscrisului, aici în album, unde scrie
numele meu sus, apoi BACSISA, si dinjos “Part 1”, partea a doua fiind deci “The Man”, rãmasã nescrisã
pânã astãzi, subiectul nuvelei ãlei fiind un update la informatiile prezentate in prima parte/Bacsisa, deci
mai important decât Bacsisa), iar colectia documentarelor astea ale lui Roxin se numesc “Misterele
Universului” :D.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Deci sunt multe coioncidente, si teoriile mele prezentate ca dovedit acum în documentarele lui, si numele
dat de el acestei serii ale lui, similar cu numele dat de mine la acelasi lucru, 40 de ani mai devreme.
Existã însã o micã diferentã, si anume cã în timp ce savantii de azi documenteazã direct si indirect (prin
doamna Doctor Mihaela Gheorghiu) ce încercam eu fãrã succes sã explic la lume acum aproape
jumãtate de secol, iar numele colectiei de info/documentare ale lui Roxin se exprimã cu “misterele”…
universlui, ceea ce înseamnã “lucruri încã nestiute si neexplicate”, numele meu de acum 40 de ani e
diferit, cãci descrierea si chiar explicarea amanuntitã a secretelor universlui in manuscrisele mele, nu lasã
nimic “nestiut” si “neexplicat”.
Bineînteles cã eu, ca si acum 40 de ani (si apoi în anii ’90 in Olanda, când iar cãutam, fãrã succes, pe
cineva sã priceapã ce zic), sunt si voi continua sã fiu categorisit ca idiot, cretin, “bolnav cu pisicu” :D etc.,
despre aspectele descrise aici în manuscris la care stiinta încã nu a gãsit dovezi (astfel el fiind
categorisite de restul lumii actuale ca “fantezie” ;) ), cãci documentarele stiintifice postate de Roxin pe
youtube pomenesc doar câteva din tot ce descrie manuscrisul Bacsisa. Cine stie în ce secol sau
milenium va fi dovedit stiintific si restul. Dar fiindcã subiectele descris in manuscris reprezintã mai tot ce
existã în univers si cum functioneazã universul (de la începutul si pânã la sfârsitul lui), manuscrisul asta
nu va suferii niciodatã de aspectul depãsirii informationale, ca sã fie categorisit vreodatã ca
“învechit/depãsit”.
Pagina 17 aici mai explicã cum cã (având in vedere ca timpul nu curge dintr-o directie în alta) deplasatul
asta al nostru printre dimensiunile noastre paralele universale nu se petrece doar într-o directie anume, ci
în toate directiile, care pot corespunde (conform logicii noastre limitate dintr-o singurã dimensiune) si
prezentului (paralel), si trecutului, si viitorului, iar asta explicã “clarviziunea” (ghicirea) de care unii sunt
capabili când prevãd ceva, în trecut asta fiidn crezutã “vrajitorie”, azi “puteri supranaturale” etc.
Nota: În manuscris, cuvântul “desfãsurare” (a ideii immateriale a unei întâmplãri sau vieti, pe care o luam
cu noi cand trecem în altã dimensiune) l-am scris ca “re-born” (renastere), atunci nestiind asa bine
engleza sã îm gãsesc chiar tiate cuvintele de exprimare.
Pagina 17 aminteste de mentiunile întâmplãrilor “ciudate” de pe pagina 15 (unde ziceam cã mergi undeva
unde nu ai mai fost niciodatã si recunosti imediat locul, inclusiv cu detalii), aici mentionând cã aia e posibil
tocmai din cauza desfãsurãrii esentei de întâmplare (ideea ei, “titlul ei de carte”) în creierul nostru material
din dimensiunea nouã (a eu-ului nostru din altã dimensiune paralela a universului) în cele mai mici detalii,
si fiindcã noi cãlãtorim din toate directiile în toate directiile, deci si dinspre “viitor înspre trecut”, e normal
ca sã ne “amintim” aceste locuri unde aparent nu am mai fost niciodaytã dar pe care acum le
recunoastem, fiindcã noi am mai fost odatã aici, în viitor, care acum e trecutul nostru.
Pe pagina 17 atrag iar atentia asupra “sliding”-ului (alunecarea în alte dimensiuni paralele ale
universului), cãci maunuscrisul îmi abundã de expresia asta si explicatii cum asa ceva e posibil (prin
centrul immaterial/quantic al subconstientului omului; info va urma, la paginile 38-39 dar si la altele) , ãsta
fiind principiul de bazã a seriei “Sliders”, creeatã de “St. Clare Entertainment”, u clicã tâlhãreascã
jidaneascã de criminali fãrã scrupule, care plagiazã tot ce pot si îsi insusesc ideile si manuscrisele altora
(ceva tipic la jidanii subumani satanicti, cãci conform Talmud-ului evreiesc evreii sunt obligati sã mintã, sã
fure, sã însele, sã excrocheze, sã depunã mãrturie falsã si sã îsi dea silinta sã extermine orice ne-evreu;
vezi http://www.apologeticum.ro/2009/12/talmudul-evreiesc-demascat-o-carte-ce-prolifereaza-crimarasismul-si-pedofilia/), în timp ce autorilor reali ai manuscriselor le spune ca “acum nu pot sã folosesc
nimic din manuscrisul tãu” ;), formulat specific asa manipulant cu “acum” ;) ca sã parã “adevãr”;) (ulterior
prinsi cu mâtza în sac si adusi la judecatã, ei pot sustine cã în scrisoare nu au mintit nimic ;), ca astfel sã
elimine aspectul “minciunã cu premeditare”, numind ce s-a întamplat ulterior ca "întâmplare

neintentionatã si nepremeditatã" ;), sanctionabilã cu foarte putinã pedeapsã), ei deci nefolosind atunci
manuscrisul, ci altã datã si în alti ani, cum e cazul seriei Sliders apãruta (prin Ballantine Books unde am
trimis eu manuscrisul, desi abundã de filme ulterioare de tot felul, cu idei copiate din manuscrisul ãsta)
ani dupã ce Ballantine Books mi-a vãzut si m-ai copiat manuscrisul tinând copia acolo (cicã e “policy”-ul
lor cu toate manuscrisele pe care ei le primesc, copiile ajung si rãmân in arhiva lor imensã acolo; un al 2lea Vatican tâlhãresc, asi zice)
------------------------------------------------------------------------------------------------

La pagina 17 mai explic cã dacã alunecãm in dimensiuni parelel departe de dimensiunea din care am
plecat, cu cât e dimensiunea de destinatie mai departe, cu atât sunt mai diferite informatiile stocate în
creierul material al dimensiunii respective, de informatiile desfãsurate (dupa ce ajungem in dimensiunea
noastrã de destinatie) din “ideea immaterialã” cu care ajungem acolo si care detine informatia vietii
noastre pânã la acest punct.
Aceste 2 grupuri de informatii(cele materiale din dimensiunea noastrã de destinatie + cele devenite
materiale din desfãsurarea esentei lor immateriale adus cu noi de unde am venit) se contopesc de
fiecarea datã în drumul nistru printer dimensiuni.
Din cauzã ca viata noastrã e de fapt cãlãtoria noastrã ca undã informationalã de viatã (sau “eseentã de
viatã”) printre sirurile infinite de dimensiuni paralele materiale incremenite ale eu-lui nostru (desi stiinta
zamolxianã din Asia, numitã acolo “budism”, are si varianta când aterizezi si in animale, într-un câine, cal,
vacã etc.., ei numind asta “reîncarnare”, apartinând de aceeasi religie zamolxianã a dacilor Rig Veda din
India anticã, astãzi fiind eronat considerat “filozofie anticã indianã”) din univers, miscare pe care
majoritatea lumii încã o considerã a fi miscare cursivã în doar o dimensiune a universului, viteza prin care
noi (ca undã informationalã de energie, sau “esentã de viatã”/Life essence) trecem printre aceste
dimensiuni paralele ale noastre din univers, desi nu e fixã ci variabilã în functie de deciziile noastre în
orice moment, e colosalã si nemãsurabilã cu instrumentele unei singure dimensiuni, caci miscarea în sine
nu apartine doar unei dimensiuni, ci tuturor.
Dacã distanta jump-ului intre dimensiuni (prea îndepãrtate una de alta) e prea mare, pot interveni
conflicte la contopirea celor 2 grupuri de informatii mentionate mai sus, confilctele mai mici si
neînsemnate rezultând cã locurile în care ajungem la un moment dat (vezi exemple pagina 5, dar si
amintite aici deasupra undeva), desi seamãnã cu ceva care aparent e cunoscut nouã (fãrã sã întelegem
de unde), încercând sã îi ghicim si detaliile (locului respectiv) vor realiza cã facem mute greseli, realitatae
din dimensiunea aia (îndepãrtatã) având altã ordine a lucrurilor decât ce ape care o stiam noi, asta fiind si
concluzia mea pentru care Nostradamus nu a ghicit chiar “exact” tot ce aparent a ghicit, tocmai cãci el a
sãrit mult prea departe de dimensiune alui în care se afla la începutul saltului/sliding-ului asta fiind
mentionat jos la pagina 17, folosind (si el si toatã lumea) cursul natural al sliding-ului, între dimensiuni
vecine si fãrã salturi la mari distante, neexistând aceste probleme de “distantã”.
Important e de mentionat ca absolut NICIO DIMENSIUNE a Universlui NU e identicã restul (cu orice altã
dimensiune), toate fiind diferite, si “curgând”/derivând una din alta, fiecare fiind cu (unitate de mãsurã
ipoteticã, nu cunosc adevãrata valoare de timp si spatiu) un nanometru mai departe de cealaltã sau cu o
picosecunda mai departe (in orice directie) de cea de lângã ea.
Asta e asa pentru ca rostul dimensiunilor paralele, a vietii, si a universlului în sine, e sã parcurgem
trãim/experimentãm) absolut toate dimensiunile paralele ale eu-lui nostru din Univers, în toate directiile si
toate ipostazele vietii (deci azi/aici esti plugar, în dimensiunea urmãtoare, sau peste un miliard de
dimensiuni, esti presedintele României etc.), sã experimentãm si sã învãtãm tot ce existã în univers, ca la
sfârsitul ciclului asta de sliding al vietii noastre infinite, sã devenim unul care “stie tot”, ceea ce e definitia

lui Dumnezeu, dupã care ne creeãm noi propriul univers cu dimensiuni paralele (aparent) infinite, iar
lumea din universlui nostru ia ciclul de la inceput pânã ajung si ei in locul nostru ca sã îsi creeze ei appi
fiecare Universlui lui etc. etc., acest proces fiind “Procesul Creatiei”, stiut (în adânculu sufletului nostru,
fiecare dintre noi) dintotdeauna, ca o idee permanentã & immaterialã de bazã a structurii viateii si eu-lui
nostru.
Faptul cã totul e de fapt creatie, au concluzionat recent si savantii lumii, asta fiind mentionat în
documentarele stiintifice mentionate in comentarele primelor poze din acest album.

Pe pagina 17 jos si pagina 18 sus spun cã cum vor încerca sã descoperim si sà întelegem dacã e posibil
sã alunecãm întro altã dimensiune de spatiu timp, într-o altã persoanã, chiar dacã lumera e acum prea
primitivã sã înteleagã asta, considerând-o direct ca “ridicolã si idioatã”.
Când ne gândim la o întâmplare (chiar neîntâmplatã, fiind aparent imaginatia noastrã de la un moment
dat), ea de fapt se întâmplã exact atunci, dar într-o altã dimensiunea a noastrã sau a altcuiva (dacã ne
gândim la întâmplarea aia fãcuta de altcineva specific), întâmplarea/efectuarea întâmplãrii respective în
altã dimensiune creându-si automat si versiunea ei quanticã de undã informationalã (care cum stim,
poate cãlatorii fãra probleme între dimensiuni; vezi si primul capitol despre cum apar ideile), iar de
moment ce unda infoamtionalã a întâmplãrii respective ne-a ajuns în creier, înseamnã cã sliding-ul între
dimensiuni a avut deja loc, inclusiv dinspre altã persoanã specificã înspre noi, dacã întâmplarea de mai
sus ne-am imaginat-o ca fiind efectuatã de altã persoanã.
Un creier de amoeba m-ar întreba la orice stadiu din mansucrisul ãsta: “Tu ce ai fumat acolo în Olanda?
Ai visat si cãrãbusi?” :D, dar fiindcã albumul ãsta nu e pentru amoebe, cei care nu pricep o iotã din ce
spun, sau cred cã e bazaconie, sã nu îsi iroseascã timpul cu cititul aici, când pot foarte bine sã râgâie de
zor în tonuri diferite în fata tembelizorului si cu berea în mânã, fãcând gaura cu fundul în canapea, si cu
mâna cealaltã scãrpinându-se.., unde se scarpinã Al Bundy.
Deci respectivilor le spun: - Asumati vã rog pozitia de amoeba în fata tembelizorului, cã acusi apare
“minune”, “manele”, “salam”, parizerul si alti cârnati colorati în imagine! :D
Pe pagina 18 descriu iarãsi “prezentul” etern, care e prezentul EU-lui nostru din 1980 care acum în
prezentul lui (1980) cumpãrã o masinã ca nouã, aceeasi masinã pe care noi acum în 1993 o vindem ca
veche, noi aflându-ne acum tot în prezentul nostru, ca si EU-ul nostru din 2020 care tot acum (al lui
“acum” dar existent paralel cu “acum”-ul nostru din 1993) îsi vinde ferrari-ul pe care noi acum în 1993 nici
nu l-am cumpãrat încã (e idee ipotetica cu “ferrari”; nu intentionez sa cumpar ferrari), concluzionând din
nou cãnumai prezentul existã, iar PaFu (past & future, trecut si viitor) nu existã decât simbolic, timpurile
astea, desi existente în fiecare dimensiune individualã, paralelã, a universlui, NU au valoare de niciun fel
la dimeniunile parelale ale universlui ca întreg/total al dimensiunilor, trecutul si viitorul fiind creeate
artificial de prezentul fiecãrei dimensiuni individuale de PREZENT, pentru a îsi definii pozitia în timp si
spatiu în dimensiunea respectivã unicã/individualã.
Apoi dinjos acolo repet ce am spus pe o pagina anterioarã, si anume cã sirul de dimensiuni paralele
prezentate la pagina 10 (poza color, golfer-ul) sunt deci un sir de proiectii reflectate (ca între oglinzi
paralele) una din alta, din trecutul cel ma îndeãprtat si pânã în viitorul infinit, asta în conceptie de 3
timpuri (trecut, prezent si viitor) folosit individual de fiecare dimensiune în parte, ca sã înteleagã cititorul.
Manuscrisul asta sustine însã neexistenta viitorului si trecutului când vorbim de totalitatea dimensiunilor
paralele ale universului, unde oricum ai privi si calcula, trecutul si viitorul îsi pierd însemnãtatea si
existenta cu totul, singurul timp etern oriunde si oricând fiind doar “prezentul”.

Pagina 19 zice ca acum când scriu asta, am murit deja în altã dimensiune.., apoi spun cum trecut si viitor
existã în fiecare diemnsiune individualã, dar fiindcãb noi trãim în diemnsiuni multiple, trecutul si viitorul nu
are valoare pentru noi decât când ne oprim si ne uitãm (observãm) la ele, exact aceeasi definitie fiind
obtinutã si doveditã stiintific recent si despre existenta materiei. Ea existã numai când te uiti la ea, deci
când te opresti într-o singurã dimensiune materialã a universului, te uiti si vezi ca DA, existã materia
acolo, ca si trecut si viitor.
Când cãlatoresti printre dimensiuni si nu te opresti sa”mirosi florile”(expresie, “smell the flowers”, deci
când nu te opresti din drum sã admiri peisajul), materi, si nici trecutul & viitorul nu existã. Iar viata noastrã
e o cãlãtorie continuã/eternã printre dimensiuni, deci trecutul si viitorul…: Pa si pusi!
Apoi spun acolo iar despre fluctuatia universului care creeazã sliding-ul nostru printre dimensiunile EUului nostru din celelalte dimensiuni, întrebându-mã dacã pot ateriza într-o dimensiune a mea dupã
moartea mea materialã.., asta fiind pusã aici sub formã de “întrebare” pentru a forta cititorul sã
gândeascã transpunându-se în locul scriitorului, nefiind întrebare realã pusã mie, cãci e explicat mai
devreme cã viata noastrã e infinitã, si dacã ai murit într-o dimensiune (sau într-un miliard de dimensiuni),
trãiesti mai departe în restul dimensiunilor tale, pânã ai experimentat si învatat tot ce existã in univers,
toatã învãtãtura (tema de casã) fiind deja expusã în infinitatea dimensiunilor tale paralele, tu doar
trebuind (ca undã informationalã de energie) sã treci prin toate aceste dimensiuni si sã la acumulezi
informatiile.
Apoi expun posibilitatea sliding-ului pe cont propriu (deci nu condus de univers prin fluctuatiile lui,
mentionate mai devreme, si care creeazã sliding-ul fiecãrui dintre noi, în “întelegere/cooperare” tacitã cu
deciziile noastre din orice moment al vietii noastre) unde vreau eu, si rãmânerea prin vointa mea proprie
într-un sir de dimensiuni “fericite” (in manuscris mã exprim în englezã la “o dimensiune”) unde sã îm
meargã numai “bine”, ceea ce bineinteles ca NU e posibil de moment ce scopul vietii/existentei e sã
experimentezi & înveti tot ce existã, nu numai ce îti comvine tie.
Capitolul “Masina Timpului” începe cu faptul ca viata fiind eternã, ea existã si dupa moartea dimensiunilor
individuale ale noastre, fãrã memoria materialã a eu-lui nostru mort din acele dimensiuni, dar cu “ideea”
tuturor informatiilor detinute de acel “eu”, care se poate re-desface în creierul nostru s imprima ca data in
creirul nostru material, ceea ce înseamnã cã noi ca esentã de viatã (undã informationalã de energie
quanticã), si cu informatiile intacte ale vietilor noastre anterioare (dimensiunile noastre printre care am
trecut si de unde am acumulat informatiile vietii noastre din orice moment al ei) putem exsita fãrã absolut
nicio problemã dupa momentul mortii noastre din orice dimensiune individualã a universului (dimensiune
individualã a noastrã în univers).
Apoi ridiculizez impresia generalã a lumii despre o ipoteticã masinã a timpului care in conceptia tuturor ar
trebui sa fie ceva foarte complicat si cu multe lumini de tot felul…, când de fapt cãlãtoria în timp o facem
dintotdeauna prin “the black hole” al subconstientului nostru, prin care ne deplasãm dintotdeauna, ca
undã de energie quanticã, printre dimensiunile noastre paralele infinite.
Pagina 39 explicã asta detailat cu e schitã, dar acum suntem încã la pagina 19.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Apropo, chiar azi am vãzut la TV filmul “Lucy” (http://www.imdb.com/title/tt2872732/) abia azi apãrut la noi
la TV, vãd cã si ãsta plagiazã idei esentiale din BACSISA, mai ales de pe ultimele pagini unde explic cum
pentru cãlãtoria în timp nu avem nevoie de maisni speciaale, ci de creier superior si “trezit la realitate” si
la capacitatea sa totalã, astfel noi putând sã ne cufundãm în subconstientul nostru (vezi schitza dinjos pe
pagina 43, linia albastrã reprezentând granita dintre subconstientul nostru (dinjos, hashurat) si constientul
nostru, deasuopra de linia albastrã, în subconsteinul nistru existând un fel de “black hole” uman, un loc cu

contact permamanent simultan la tot trecutul, prezentul si viitorul nostru, loc unde timpul si spatiul nu mai
au valoare ca unitãti de mãsurã, deci nu pot fi mãsurate, si ca atare ele nu existã.
Prin subconstientul nostru deci (parte deci din creierul nostru) putem accesa (merge în) orice punct din
timp si spatiu vrem, aspect vãzut azi la TV la filmul “Lucy” fãcut în 2014, dar descris în BACSISA 38 de
ani mai devreme de mine, bineînteles nu cu toate rahaturile teribilistice ale evreilor satanisti de cãcat din
Hollywood (care mulg încontinuu manuscrisul meu si îl folosesc la puzderie de seriale, filme artistice si
episoade de peste tot) din filmul “Lucy”, cum sunt coreenii ãia criminali de cãcat cu drogurile lor, pistoale
si alte rahaturi.., ci doar partea stiintificã, cu levitatia (si asta descrisã în BACSISA), cãlãtoria voluntarã
prin timp si spatiu, evolutia creierului uman etc.

Apoi pe pagina 20 adaug cã orice am creea noi (incl. “masina timpului”), absolut orice am creea e inferior
creierului umanm cel puti din cauza logicii cã nu acel ceva a creeat creierul, ci creierul a creeat acel
ceva, deci dacã suntem în cãutarea “masinii timpului”, de ce ne multumim cu jumãtãti de mãsurã, când
avem Masterpiece-ul (cel mai avansat) la noi in craniu, gratis, deci creierul uman?
Apoi adaug acolo cã de când omul a fãcut greseala fatalã sa se ignore total în ce priveste dezvoltarea, si
sã dezvolte doar lucrurile din jurul lui, omul NU a mai evoluat, ci numai lucrurile din jurul lui, care si acum,
niciunul dintre ele nu e superior creierului uman.
Pe scurt, omul a pierdut timp astronomic cu devolutia (sau cel putin stagnarea evolutiei sale), cãci dupã
atâtea milioane de ani de existentã pe pãmânt, omul chiar si dezvoltând totul în jurul lui de la începuturi
pânã astãzi, aparate…complicate, nu a realizat pânã acum nici mãcar ce avea el de la bun început (cu
milioane de ani în urmã) GRATIS, la el în cap: Creierul.
Adãugarea mea acum:
Zamolxianismul si ramurile lui descendente din el (mitraismul, budismul, daoismul, zoroastrianismul etc.)
au promovat întotdeauan evolutia omului prin el însusi, evolutia la un nivel superior de intelegere si mai
ales de existentã, numit “ascensiune” (transmutarea omului material în “undã informationalã de
viatã/energie), formã de existentã existentã de fapt în fiecare om, dar ceea ce nu s-a transmis de-a lungul
generatiilor încoace, de la dacii antici, a fost cã stramosii nostrii dacii, conform învãtãturilor Zamislitorului
Lumii (tot asa se spune si la dacii din Moesia/Bulgaria azi), numit apoi sub influentã celticã (x) “Zamolxe”,
stiau cã omul existã doar ca undã informationalã de energie/viatã si ca atare viata e infinitã, oamenii fiind
nemuritori, însã ce doreau dacii e exact ce mentionam eu mai sus cu sliding-ul voluntar al nostru,
individual, în orice dimensiune vrem noi, când vrem noi si unde vrem noi, ASTA fiind “ascensiunea”
cãutatã de dacii antici (si de cei moderni, ca mine), NU din materie în undã informationalã de energie, ci
din undã informationalã de energie în materie, dar în materia dimensiunii tale paralele din univers, aleasã
specific de tine, pentru alunecare în ea.
Se pare însã ca acest fel de ascensiune desi posibil la un moment dat, fa fi rapid corectat de fluctuatiile
universului care tinde permament sã corecteze orice incorcondantã în planul lui initial, scopul vietii fiind
numai unul, si anume sã experimentãm toate dimensiunile parelele ale eu-lui nostru, în ordinea datã nouã
de univers, si desi primim mai multe variante, sliding-ul voluntar intr-o dimensiune paralelã a eu-lui nostru
care nu corespunde deloc cu nicio variantã (urmãtoare) potrivitã dimensiunii de unde plecãm, poate
cauza probleme in tot “matrixul” universului (exprimare identicã a lui Roxin la minutul 29 aici
https://www.youtube.com/watch?v=jzNM_lTLW7s&feature=youtu.be), deregare care apoi se regleazã
singurã, timpul reglãrii, mai scurt sau mai lung, fiind tot ce ne oferã universul pentru a ne bucura de
sliding-ul nostru voluntar, cãci apoi se regleazã din nou cum era si cum trebuia sã fie.
“Asa e scris sã fie” ;), ce e “scris” fiind tot ce existã si tot e e posibil în univers, dar la timpul si locul oferit
nouã de univers, sau “Dumnezeu". E unul si acealsi lucru. “Totul la timpul sãu”, ambele zicale între
ghilimele existând si fiind folosite si pe timpul dacilor, din acelasi motiv explicat deasupra.
Apoi pe paginã adaug expresia involuntarã a oamenilor de “a avea un corp”, sau a avea..etc. Ca si cum
corpul e posesia cuiva, caz in care CINE sau CE e acel cineva, de moment ce e altceva decât copul
material? Expresia asta e trivialã deja cãci e folositã de toatã planeta, dar putini stiu cã origineazã în
ADN, ADN-ul nostru primordial (încã de la facerea lumii), si ca atare NU e doar o manierã modernã de
exprimare. Când spui cã “am un corp gras”, asta înseamnã într-adevãr ca tu esti ALTCEVA decât corpul
tãu, iar corpul tãu e doar o posesiune (ca un obiect) a ta, o unealtã de ajutor (de trai) în dimensiunea asta
a Universului. Acest “altceva” ce esti e exact unda quanticã informationalã a ta, documentatã/explicatã si
în documentarele stiintifice mentionate mai devreme, si care e TOT ce esti tu de fapt, “esentã de viatã”.
------------------------------------------------------------------------------------------------

La capitolul “Întâmplarea s-a întâmplat” amintesc de legãtura inseparabilã dintre ideea/unda
informationalã a existentei, si materia pe care aceastã undã o poate creea, mentionatã încã din primul
capitol, ceea ce ne face sã cincluzionãm cã dacã masonii anti-umani, ucigasi ai lumii, ar tortura pe cineva
si i-ar extrage din creier partea care contine anumite informatii/memorii, unda infoarnationalã de energie
al lui (care contine paralel toate informatiile stiocate in creierul material) poate recreea si reînregistra în
creier acele informatii sustrase chirurgical de subumanii satanisti masoni evrei talmud-ieni, ucigasi eterni
ai umanitãtii.
Exemplul cu extrasul numai a anumitor parti ale creierului e exemplu ipotetic, cãci în ciuda experimentelor
susnumitilor (dovedite în diferite reportaje despre acesti eterni criminali ai umanitãtii; vezi si:
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/825059457630905/?__mref=message_bubble),
tehnologic vorbind nu e posibil încã sa scoatem anumite informatii din creier prin a indepãrta chirurgical
pãrti din creier. Si cred cã asta e si mentionat într-unul din cele 2 documentare ale lui Roxin cu doamna
Gheorghiu in studiou, unde spun ceva de cineva cu creier cioârtit, care stie totul ca si cum ar avea creier
normal..
Apoi mentionez acolo relatia inseparabilã dintre originea ideii (întâmplarea ei, care îi dã nastere) si ideea
întâmplãrii respective (ca forumã concetratã informationalã, a.k.a.: “titlu de carte”), amintind acolo ce e
explicat mai devreme in manuscris, si anume cã “ce existã are si ideea sa de existentã” (ca undã
informationalã de energie quanticã, documentarele stiintifice gãzduite de Roxin, si mentionate aici în
comentarii înca de la prima paginã, explicând ca s-a descoperit recent cã totul existã în 2 forme, si ca
materie, si ca undã informationalã quanticã de enregie a meteriei respective, deci ce afirmam eu acum 40
de ani, lumea stiintificã a reusit sã descopere abia acum)
Explic acolo cât de simplu pot formula toatã, si anume cã:
“ce existã (oriunde) are si ideea sa cã existã. Ce existã are si un nume, un titlu, u anunt: Cã existã!”, si
stiind deja cã unde existã ce existã, existã/se aflã si ideea sa informationalã de existentã (vezi cele 2
forme de existentã pomenite aici https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA si in celalalt
documentar, despre aceastã dublã formulã de existentã a tot ce existã care existã paralel una cu alta,
deci ca undã, si ca materie) si viceversa, concluzionãm formulele/relatiile inseparabile urmãtoare:
Întâmplarea genereazã ideea, ideea existã si e posibilã, idee care apoi care la rândul ei îsi creeazã
propria concluzie/curs al ei.

Analizând (pagina 21) aceste caracteristici ale celor 2 termeni (idee si intâmplare), formula/faptul dovedit
de “existã, deci e posibil”(sã existe), care duce (si totodatã provine de la) întâmplarea ei, ne face sã
concluzionãm urmãtoarele:

ORICE ne imaginãm noi (deci orice care creeazã ideea s-a proprie de existentã), s-a întâmplat deja (la
timpul când prin întâmplarea respectivã materialã, s-a creeat si informatia ei quanticã, deci ideea
existentei întâmplãrii respective), înseamnã cã orice ne-am imagina noi, E POSIBIL.
Ce nu e posibil, nu ne putem imagina cãci ideea întâmplãrii respective nu e creeatã încã, deci nu ave nici
cum sã o avem, caci ideile pe care le avem oricând, nu sunt creeate de noi, ci de întâmplãrile lor, cum se
explicã pe diferite pagini in acest manuscris/album controversial si acum 40 de ani, dar partial si astãzi.
Fiindcã întâmplãrile existã înaintea aparitiei ideilor lor, ajungem din nou la “scurgerea” timpului care astfel
vedem ca nu curge dinspre trecut inspre viitor ci invers.., exolicatii suplimentare arãtând cã timpul nu
curge de loc în nicio directie ci doar se întâmplã, în doar un moment, ACUM, care dureazã o eternitate sã
se desfãsoare/întâmple.
Apoi explic in termeni nu prea simpli cum cã existenta are deci si ea ideea (informationalã) ei de
existentã**, iar fiindcã ideea/unda asta informationalã quanticã de energie e eternã si nemuritoare, ideea
existentei/vietii fiind una si aceeasi cu viata insãsi, si viata noastrã e atunci nemuritoare.
** ca undã immaterialã informationalã de energie, immateria asta fiind exprimatã acolo tot timpul cu “antimaterie”, ceva aparent periculos din cauza energiei imense pe care o detine anti-materia, dar având în
vedere cã e doveditã acum energia colosalã atomicã a organismului uman, care chiar si unul singur (om)
prin explozie poate distruge un quadrant din univers…, nu cred cã am folosit un termen gresit), energie
colosalã a corpului nostru mentionatã clar în manuscrisul meu la pagina 8 jos si pe alte pagini acum 40
de ani, si aia folositã (plagiatã) ca idee, recent, în auto-explozia personajului “Silver Surfer” din filmul
“Fantastic 4 – Silver Surfer”.

Pagina asta e cu ceva notitii de atunci ale mele pe spatele paginii 21, despre ce am explicat aici undeva
mai devreme, deci cã dimensiunile paralele nu sunt identice ci putin schimbate una de alta in scuccesiuni
specifice, pe care urmându-le (ca undã informationalã de energie), experimentãm actiunea dimensiunilor
respective..etc. Asa cã ce e logic într-o dimensiunie, poate sã fie mai putin logic (sau deloc) în altã
dimensiune. Mai amintesc acolo de matrixul compact 3-dimensional (ca u navã de Borg din Star Trek) si
infinãtatea de dimensiuni paralele din orice directie ne-am intoarce in cele 6 directii cel putin (sus, jos,
dreapta, stanga, fatã, spate) plus miliardele de directii dintre ele, dimensiuni paralele care au fiecare
dintre ele alte siruri interminabile de dimensiuni in toate pozitiile si situatiile posibile.
Dar in fine, când ne aflãm într-o anumitã domensiune, acceptãm (si functionãm numai dupã) logica
dimensiuinii respective. Orice nu apartine de logica dimensiunii respective e negat si parafat ca “fantezie”
;), ca si manuscrisul ãsta de fapt (asa parafat de multi) de cãtre cei care au acces la numai o logicã, desi
si aia e imposibil de moment ce toti calatorim incontinuu prin puzderii de dimensiuni, fiecare cu logica ei
proprie.
Apropo, la, nu stiu dacã am spus, dar la pagina 8 a acestui manuscris, deasupra paragrafului de dinjos cu
cuvinte subliniate cu rosu (si ele documentate de oamenii de stiintã actuali ca fiind cert si dovedit stiintific
acum, fapt mentionat si in documentarele stiintifice ale lui Roxin) mentionez cum energia existentã în
doar 1 om si numai într-o dimensiune a universului, contine mult mai multã energie decât întreaga
planetã, cãci fiecare celulã a noastrã e in fapt o bombã atomicã. Iar numãrul celilelor noastre e
astronomic. Aici https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA la minutul 48:45 se explicã sumar
puterea atomicã a celulelor noastre..
Nu fac aici pe “profetul” ;) sau pe clarvãzãtorul, ci doar dovedesc/explic cã toate secretele universului
sunt detinute de toatã lumea la sfârsitul ciclului vietii (printre infinitatea dimensiunilor noastre paralele din
univers), si cã cei care sunt mai aproape de sfârsitul ciclului dimensiunilor sale paralele, au contact mai
des între dimensiunile sale proprii paralele, din cauzã cã toate sirurile de dimensiuni converg (se apropie
una de altã, pânã se întâlnesc si apoi devin doar una, finalã) spre sfârsitul ciclului, din care cauzã si
informatiile lor se apropie tot mai mult una de alta, transmitându-se in mod quantic de la una la alta,
oamenii stiind câteodatã lucruri fãrã sã stie de unde le stiu. Iar unii le scriu pe hârtie, altii le uitã.
Eu le scriu. Pânã în 2001 am avut si o agendã cu lucrurile inexplicabile din viata mea. Toti au asemenea
situatii, dar creierul uman e setat ca sã arunce orice nu intelege si nu e logicã cu informatiile si logica
dimensiunii in care se aflã creierul material care aruncã informatia “fãrã sens”.
Poti trage de timp si de situatie prin a nota asemnea fluctuatii aparent ilogice ale universului care iti
influenteazã viata, chiar dacã atunci nu le intelegi. Cel putin ai un “caiet de amnitiri mai târziu”, când la
pensie poti re-rumega totul pe îndelete.
Iar despre diferenta organismelor pe scara evolutiei auziti si aici
https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQla minutul 38:50, plus despre frecventa emisã de
organisme, în functie de evolutia lor realã, caz in care se pare cã prin experimente speciale putem afla si
stadiul fiecãrui om in viata lui realã, care e parcurgerea infinitãtii dimensiunilor sale paralele, aflând cel
putin în procente ghicite, cam pe la ce stadiu se aflã.

Pe pagina 22 recapitulez concluziile de pânã acum, si anume cã fiecare dimensiune individualã are
propriul ei prezent, trecut si viitor. Dacã luãm ca exemplu un sir liniar de dimensiuni ca pe pagina 9 cu
golfer-ul ãla, putem spune ca prezentul nostru e viitorul dimensiunilor din spatele nostru (încã neajunse la
stadiul nostru de acum, deci ca si golfer-ul care abia ridicã crosa de golf sã loveascã mingea la pozitia 2,
pozitie fatã de care pozitia 20 e viitorul ei), dar prezentul nostru e concomitent si trecutul dimensiunilor
noastre viitoare, cele 3 timpuri (trecut + prezent + viitor, existente in dimensuni numai individual, nu in
pachetul total de dimensiuni paralele ale universului) fiind astfel (prin contactele dimensiunilor între ele, in
sirurile lor de dimensiuni) ale fiecãrei dimensiuni fiind în permanent contact cu aceste 3 timpuri ale
fiecãrei alte dimensiuni ale noastre, mai ales într-o societate (existentã în orice dimensiune) unde oamenii
(si ca atare toate dimensiunile lor paralele) trãiesc împreunã, “ideea de existentã” (unda informationalã
quanticã) a fiecãrei fiinte fiind astfel legatã prin originea ei la sursã (sursã de bazã a ideii existenteiii
vietii/universului, deci originea a tot ce existã) de ideea informationalã (unda de energie) a fiecãrei late
fiinte din univers, totul derivând din “întregul” universului pe care unii îl numesc “Dumnezeu”, si de unde a
pornit totul.
Acolo spun si de programul fix (explicat si mai devreme la paginile anterioare) a universului (sau “a lui
Dumnezeu”) numit acolo “procesul programator al vietii”, si care are dimensiuni materiala incremenite a
eu-lui nostru in toate ipostazele si pozitiile posibile dinainte stabilite astfel (desi nu e vorba de stabilire
într-o anumitã directie de moment ce în dimensiunile paralele ale universului gãsim absolut tot ce ne
putem imagina, inclusiv experiente infinite ca numãr, pe care trebuie sa le invãtãm), ca un manual scolar
cu diferite lectii (dimensiuni) pe care noi îl învãtãm când trecem (ca undã quanticã de energie/viatã) prin
dimensiuni.
Dinjos pe paginã spun cã astfel noi ne aflãm la orice moment (al vietii/sliding-ului nostru printre
dimensiunile paralele ale noastre in univers) cu reflectiile prietenilor nostrii pe care i-am cunoscut cu 1
secundã (de ex.) în urmã, niciodatã cu aceeasi prieteni, existând o infinitate de una si aceeasi persoanã,
noi nevorbind si nevãzãnd niciodatã una si aceeasi persoanã de 2 ori una dupã alta, ci intotdeauna numai
1 datã. Restul sunt imaginile reflectate ale imaginilor precedente ale lor, cu alte cuvinte ele sunt
dimensiunile paralele derivate din dimensiunile lor trecute.
Dinjos mai dau un exemplu concret întâmplat la toatã lumea (desi nu toti retin asta sau îi dau importantã)
si anume cã la oricine I s-a întâmplat cel putin o datã în viatã (mai ales când esti copil, cãci atunci esti
mai receptiv la informatie nouã, creierul nefiind îmbâcsit cu rahat social ca mai târziu) sã realizeze cã de
pe un moment pe altul timpul pare ca a dispãrut, si ce a fost pentru altii 50 de minute (ora de scoalã), sa
fie pentru el doar 5 sau 10 minute (chiar când a fost atent la lectie si nu a visat cu ochii deschisi sa piardã
notuinea trecerii timpului) si vede cã deja se sunã de iesire…

Pagina 23:
Creierul uman e conceput specific pentru a elimina tot ce nu întelege dacã nu i-a inventat pânã atunci o
explicatie idioatã pe care a categorisit-o apoi ca “logicã”.
Astfel de întâmplãri susnimite sunt întotdeauna luate în derâdere si toti superficialii vin cu tot felul de
“explicatii logice”, sã încerce sã convingã lumea de ce pentru unii trece timpul mai greu si pentru altii mai
repede.
Existã si motive reale, ca visatul (imaginatia) cu ochii deschis si nu realizezi cu zboarã timpul, sau
concentrarea la un manuscris si nu realizezi ca te-a apucat ora 5 dimineata, ca acum.. de ex. la mine.. ,
dar asta nu le eliminã pe cele inexplicabile, care prin definitie sunt negate de creier din cauzã ca logica lor
nu apartine de logica strictã unilateralã a dimensinii respective.
Creierul iti trimite si semnale cã “ceva nu e în regulã” când intervin situatii din astea de “missing time”, dar
fiindcã acelasi creier incearcã apoi sã le rezolve prin inventãri de solutii pentru a contracara lipsa de
logicã a întâmplãrii respctive fãrã sens, nu realizãm cã e în situatii din astea e vorba deci de ajuns aici
dintr-o altã dimensiune a noastrã vecinã, unde eram tot în clasã aici (unde e situat exemplul ãsta de “timp
lipsã”) dar am plecat de acolo pe la sfârsitul lectiei, ajungând aici abia la începutul ei, sau viceversa,
astfel cã acum aici ori ni se pare cã ora a trecut prea “repede”, ori (cazul viceversa) prea “încet”, cãci aia
e suma experientei noastre de viatã în clasa respectivã (la ora istorie, în cazul ãsta), care acum nu mai
corespunde cu logica acestei dimensiuni despre ce înseamnã 50 de minute (ora de clasã). Si asta fãrã sã
mai pomenim ceasul biologic existent în creierul fiecãrei fiinte, nu numai umane, si care îti spune imediat
ce ceva nu e în regulã cu timpul.
Nota: Desi sus mã refer la minutem sã stiti cã nu demult, vara asta, am pierdut o zi, ciudat dar adevãrat,
am ceasuri în fiecare camerã si chiar 3 pe camerã, fiecare radio controlled si cu barometru, termometru
etc..(deci NU mã joc cu timpul si stiu clar ce zi si ce orã e tot timpul), si m-am culcat marti si m-am trezit a
doua zi aflând cã e “joi”.
Fiindcã existã un tabiet anume aici (ce zi pui gunoiul afara, ce zi dai apa la flori pe terasa etc etc..) se
poate verifica dacã ai trãit ziua respectivã sau nu.
Ei bine, eu NU am trãit miercurea respectivã, nu am absolut nicio memorie a zilei respective desi am o
memorie mult peste normal (iar suplemente ca potasium lecitinã, ginkgo Biloba si altele), florile nu au fost
udate, iar eu nu am dormit 24 + 8 ore, cãci m-am trezit când am sunat ceasul dimineatã, iar ceasul e
digital dar simplu, fara repetitie zilnica la ora aia. In fine, asta e alt mister demn de notat, dar m-am oprit
de mult din notat când am inteles cã nu are sens, cãci totul e “un plan” ;)  al universului, interesant e sã
vãd unde mã duce. Apropo, am aflat cã e joi si nu miercuri de la frizerita mea care m-a sunta cãci aveam
programare acolo si am întârziat.

Asta e o pagina de program TV din 1996, cu episodul “Parallels”, a seriei Star Trek Next Generation
terminatã deja în 1994 (1 an dupã ce manuscruisul meu a fost copiat si abuzat de Clare Ferraro si cklica
ei de evrei plagiatori si hoti) când s-a transmis la noi episodul ãsta, descris aici în program cu subiectul cã
Worf e singurul care îsi dã seama cum realitatatea (si timpul deci! Mai repeed sau mai încete, vezi
explicatii trecute deasupra aici) se scxhimbã încontinuu, tot echipajul trecând (ca undã informationalã de
energie) prin diferute alte dimensiuni paralele ale vietii lor, numai Worf rãmânând acelasi, în doar o
dimensiune.
Fiindcã Random House (Ballantine Books) asigurã idei si manuscrise pentru Star Trek si multe alte filme,
si mai ales cã ei mi-au spus direct cã sperã sã am ceva în manuscrisul meu sã foloseascã la Star Trek
Next Generation, e imposibil sã cred cã ei dând ideile astea copiate din manuscrisul meu “nu l-au plagiat
de la mine, ci l-au inventat singuri, dupã ce le-au cititi amãnuntit în manuscrisul meu”.
Episodul Parallels are si citate din manuscrisul meu.
La fel si ultimul episod (pentru care mi-or cerut specific idei) lung si de-aia împãrtit în doua, numit “All
Good Things” (nume initial “All Good things Comes to An End”, referindu-se la “sfârsitul/oprirea seriei”.
Episodul ãsta ultim al seriei, “All Good Things” (scos în 1994, 1 an dupã plagierea manuscrisului meu de
cãtre firma surselor de idei ai seriei Star Trek), are ca subiect pur teoria mea a dimensiunilor paralele si
realizarea existentei lor de cineva (in manuscrisul meu EU sunt acela, în episodul Star Trek e Jean Luc
Picard) , exact ca în manuscrisul Bacsisa.
Toti criticii au lãudat subiectul acestui ultim episod, numindu-l ca mult mai bune decât toate celelalte la un
loc (unele reviews vezi si aici dinjos pe paginã: http://www.imdb.com/title/tt0111281/?ref_=fn_al_tt_10)
Subiectul episodului descris acolo sus pe paginã (e ceva mai detailat undeva dinjos acolo) e:

“Capt. Picard finds himself shifting continually into the past, future and present and must use that to
discover a threat to humanity‟s existence”.
În fine, I rest my case cu plagiatul criminal notoriu al subumanilor evrei, de la toti scriitorii oroginali ai
lumii, repostat/publicat apoi de evrei ca “romane/manuscrise evreiesti” ;), excrocatul lumii (ne-evreilor)
fiind preocupare standard înnãscutã în evrei, si promovatã agresiv si perpetuum în legile Talmud-ului
evreiesc. (citeste http://www.apologeticum.ro/2009/12/talmudul-evreiesc-demascat-o-carte-ceprolifereaza-crima-rasismul-si-pedofilia/ CINE sunt evreii)
------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRA: În acest documentar https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ la minutul 41 (ca urmare
a întrebãrii lui Roxin de mai devreme acolo) se explicã acelasi fapt documentat în religia anticã
zamolxianã a dacilor (a nu se face confuzie cu religiile criminale asupritoare si îndoctrinatoare de azi!
religia zamolxianã era stiintificã! Filozofie, astronomie, matematicã, medicinã etc.., stiinte exterminate
sãlbatic de crestinismul satanic evreiesc, arzând toate cãrtile de stiintã pe rug împreunã cu doctorii si
profesorii existenti! Astfel cã acum din zonele unde ghiara satanicã a crestinismului subuman evreiesc nu
a ajuns, ca India de exemplu, ajunge din nou aceastã stiintã anticã dacicã în Europa si în lume, toti
crezând acum cã stiinta respectivã “origineazã în India” ;) ), si anume cã informatia culturalã/traditionalã si
de rasã a natiunii noastre (si nu numai) se preia si pe bazã geneticã de la o generatie la alta, fiindcã
câmpul informational energetic (care e si definitia a ceea ce suntem noi de fapt ca fiinte!) cãlãtoreste pe
bazã geneticã, ca urmare a ordinelor date de ADN-ul nostru.
Transmiterea acestei informatii genetice pe baze de procese quantice, de la generatiile trecute la
generatiile urmãtoare/viitoare, e exprimatã detailat si în filmul Avatar, care stiti nu stiti, e o reprezentare a
dacilor transilvãneni (urasi, ca mentionati în antichitate, si vopsiti albastru ca dacii agatârsi) în lupta lor
împotriva interlopilor strãini venit sã ne fure resursele de aur de acolo si pentru asta sã ne distrugã
patrimoniul national istoric, al stramoosilor nostrii daci, de care ne leagã strâns zona aia, în film zona aia
fiind reprezentatã prin Copacul Vietii (informatia morficã ancestralã a poporului, existentã în acel copac
urias cu lumini fotonice din film, fapt al informatiilor ancestrale explicat si in documentarul
https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQl la minutul 45 si mai departe.., de fapt subiect referitor
la identitatea noastrã, început acolo pe la minutul 42) al bãstinasilor albastrii din film, distrus de criminalii
interlopi veniti sã le fure resursele, pomul fiind legãtura supranaturalã (quanticã, de energie
informationalã) a bãstinasilor, cu generatiile lor lor trecute. Detalii gãsiti în comentarele mele la poza asta:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863842297085954&set=a.303409576462565.1073741833.10
0003805751173&type=3&theater
(în perioada aia a rãzboiului civil din România, deci 2013 si 2014, tot americanii, inclusiv actorii renumiti,
defilau în America cu pancarde “Salvati Rosia Montanã!”).
COPACUL VIETII din filmul Avatar e copiat dupa Copacul Vietii al dacilor, care e fapt real din traditia,
stiinta si filozofia dacicã/zamolxianã, copacul vietii fiind prezent pe scuturile si monumentele dacilor de
pretutindeni (vezi ora/minutul 1:23:22 aici: https://www.youtube.com/watch?v=kJALd84Q6OY), fapt
documentat în episoadele seriei istorice despre daci, mentionatã la unele poze din acest album
(http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/), dar si aici
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=418770774926444&set=a.303409576462565.1073741833.10
0003805751173&type=3&theater plus comentarele pozei ãsteia acolo la pagina ei.
Revenind la stiintã, la minutul 45 aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ se descrie ce am
documentat si eu mai devreme în seria “Noi, Arianii Daci” (vezi seria aici:
http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/, astfel eu

redescoperind istoria neamului nostru care era ascunsã “in plain site”, exact în fata nasului si ochilor
nostrii), si anume cã întreaga istorie a neamului nostru e vizibilã dacã te uiti atent la toate artefactele
noastre din toate epocile, de la ceramicã si case, pânã la toiaguri dacice/românesti si pe iie… si alte
simboluri de gãsit peste tot, din toatà lumea, nu numai din România, cãci în trecut “tara” (zona locuibilã a)
dacilor era planeta Pãmânt, nu numai zona Daciei de acum 2000 de ani.

Sursa pozei: https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ (La limita cunoașterii - Secretele
campurilor morfogenetice) 21 februarie 2016.

Prezint aici link-urile de la 3 documentare interesante si relevante pe acest manuscris vechi al meu
(BACSISA), nu 2 cum am mentionat la comentarele primilor poze din album.
Cele 3 documentare relevane si cu acelasi subiect quantic (mai ales cu “la minutul curate vedeti
asta..etc.) sunt de gãsit aici, si ar trebuii sã le studiati (vizionat atent):

1. https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 (Revolutie in medicina - Medicina vibrationala)
9 Mai 2015.
2. https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ (La limita cunoașterii - Secretele
campurilor morfogenetice) 21 februarie 2016.
3. https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA (“Descoperiri care bulverseaza
stiintaDescoperiri care bulverseaza stiinta”) 30 aprilie 2016
Documentarul nr. 2 de mai sus (“La limita cunoașterii - Secretele campurilor morfogenetice”) l-am studiat
mai târziu, asa cã dupã studiu, îl analizez sumar si prezint legãturile lui cu manuscrisul ãsta ca si cu
stiintã (“religia” ;) ) anticã dacicã.
Documentarul începe cu afirmatia lui Roxin despre teoria rezonantei morfogenetice a lui Rupert
Sheldrake publicatã de el în 1981
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake#A_New_Science_of_Life), 5 ani dupã manuscrisele mele
de om incult cu 8 clase numai le sutineam, ascuns în spatele cortinei de fier a comunismului, în România
fãrã contact cu occidentul, darmai cu lumea stiintificã.

FOARTE INTERESANT e faptul ca Rupert Sheldrake “a descoperit” ;) aceleasi principii pe care dacii
antici le aveai încã de la facerea lumii, folosindu-le încontinuu în practica lor de vindecare a oamenilor dar
si în multe alte domenii stiintifice, astronomice filozofice etc.
Fiindcã aceste principii dacice antice/primordiale ale lumii, au fost distruse total în Europa de cãtre
satanistii crestini iudeo-greci din Roma/Vatican, distanta mare a Indiei fatã de Roma a fãcut ca ghiara
satanicã a iudeo-grecilor crestini sã nu ajungã decât foarte târziu în India, din care cauzã stiinta dacilor
vedici din India a supravietuit si pânã în zilele noastre (desi india a devenit si ea sclavã satanismului iudecrestin ortodox), astfel cã descopeiri stiintifice moderne din occident s-au “întâlnit” in timpuri moderne cu
stiinta dacilor vedici antici din India, ambele ramuri stiintifice descoperind cu stupoare cã el sunt una si
aceeasi si NU douã diferite.
Astfel, teoriile si descoperirile lui Sheldrake au gãsit aceptantzã imediatã in utilizatorii indieni ai stiintei
antice vedice(dacice), cum e si Deepak Chopra.
CITAT de la pagian lui Sheldrake (https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake#cite_note-36):
“Despite the negative reception Sheldrake's ideas have received from the scientific community, they have
found support in the New Age movement, such as from Deepak Chopra.”
------------------------------------------------------------------------------------------------

STIM deja cã satanistii evrei masoni ai lumii distrug TOT ce rasa umanã creeazã, tot asa ucm au fãcut (si
încã fac!) cu toti cei care inventeazã diferite metode de obtinere a energiei libere (gratis) si perpetue
pentru umnaitate (evreii masoni fiind împotriva umanitãtii si dezvoltatea acesteie, evreii muncind susinut
de 3500 der ani deja la exterminarea umanitãtii/ne-evreilor, Talmud-ul evreiesc specificând asta; vezi si
acest documentar + informatiile din comentarele lui acolo dinjos, ale mele deci:
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/vb.100003805751173/806818112788373/?type=3&thea
ter), tot asa fãcând evreii si cu Tesla si restul inventatorilor lumii, evreii satanisti masoni masacrând-i pe
capete (vezi si
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/vb.100003805751173/864961263640724/?type=3&thea
ter), deci nu e de mirare cã în paragraful de deasupra citat de pe pagina de wikipedia a lui Rupret
Sheldrake vedem cã el a primit “reactii negative de la lumea stiintificã” ;), cãci “lumea stiintificã” ;) e o
haitã de evrei satanisti subumani talmud-ieni anti-umanitate, pusi acolode ei între ei prin coruptie si crime
multiple, pentru a opri, a lua în derâdere, a discredita si a extermina orice descoperire stiintificã a rasei
umane, deci asa au fãcut si cu Sheldrake, si cu americanul care a descoperit cã apa de mare, dacã o
bombardezi cu o undã adio de o anumitã frecventã, reactioneazã ca benzina si poti folosi apã de mare în
loc de benzinã, apa nefiind poulantã la ardere.., vezi
https://www.youtube.com/watch?v=aGg0ATfoBgo&feature=youtu.be, si acest inventator fiind ucis ca de
obicei (metodã C.I.A.) prin cancer, foaret rapid dupã ce el si-a fãcut publicã inventia. Si mai interesant e
cã desi asta e public deja, metoda folosirii apei de mare ca benzinã a dispãrut pur si simplu de pe agenda
guvernelor si tuturor firmelor de energie din lume, noi continuând sã distrugem planeta, conform planului
diabiloc satanisto-evreiesc mason, in ritm alarmant:
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/vb.100003805751173/864362177033966/?type=3&thea
ter
Tot asa a fãcut “lumea stiintificã” ;) si cu Eric Laithwaite (https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Laithwaite),
descoperitorul motorului liniar si a trenurilor suspendate, ridiculizat masacrat (figurativ) în public de
“lumea stiintificã a alumii” ;) si mai ales de masonii evrei (auto-numiti “lumea stiintificã a Marii Britanii” ;),
cei care au pus guvernul marii britanii sã declare rãzboi Germaniei acum „70 de ani în WW2 fiindcã Hitler
a descoperit metoda realã de evolutie a societãtii fãrã bãncile criminale ale evreilor, care sugrumau si

exterminau societatea umanã (vezi acest documentar unde se spuen asat chiar de la început:
https://www.youtube.com/watch?v=vl4vCe_9VLU&feature=youtu.be), aceeasi “lume stiintificã” l-au si
batjocorit pe Eric Laithwaite, iar când au v~zut ca Eric îsi poate si demonstra teoriile, în practicã, evreii
satanisti masoni din acea “lume stiintificã” ;), l-au exterminat din Universitatea unde preda si era membru,
interzicându-I sã mai vorbeascã in public în UK despre inventiile lui (a fost si un documentar pe Discovery
cu asta), si ca atare a orbit în Japonia, unde ai i-au cumpãrat inventia si au construit atunci (anii „70 cred)
primul tren “bullet/glonte” din lume, pe pãturã de aeer suspendat, deci tren magnetic folosind metoda
motorului liniar inventatã de Eric Laitwaithe, si pe care Marea Britanie nu a vrut-o si au si persecutat pe
Eric ca în vrenea inchizitiei.., evreii satanisti anti-umanitate fiind în spatele la aproape toate guvernele
lumii actuale, mai ales în guvernul (anti-românesc, jidanesc) al României, de unde cu legi speciale
evreice sataniste, se chinuie sã extermine poporul romând. Detalii desper asta, vedeti aici
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/vb.100003805751173/865001903636660/?type=3&thea
ter , esenta documentaului fiind clar exlicatã în descrierea textuala a clipului, acolo sub clip, de mine, plus
în diferite comentare ale mele tot acolo dinjos de clip.
Exterminarea completã a rasei albe, nu numai a inventiilor ei pentru umanitate si planetã, creatã de evrei
si lãudãtã tot de ei în public (vezi si:
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/vb.100003805751173/844551029015081/?type=3&thea
ter) e presatã violent asupra noastrã de subumanii evrei satanisti talmud-ieni si acum când noi citim toate
astea, vezi clipul din link-ul de mai sus, ca si:
https://www.facebook.com/dinucostel.linta/videos/vb.100003805751173/844523245684526/?type=3&thea
ter .
------------------------------------------------------------------------------------------------

Revenind la Sheldrake si acceptanta descoperirilor lui de cãtre Deepak Chopra, continuãm cu Deepak
Chopra.
Deepak Chopra (https://en.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra) de care ati auzit probabil si în filmele
americane, e cel care a deminsionat din functia sa de sef al tuturor medicilor de la New England
Memorial Hospital din Anglia, dupã ce a participaat la învâtãturile stiintei antice vedice(dacice) ale aszisei
“miscãri de meditatie transcedentalã”, dupã care el a înfiintat Centrul Medical (de vindecare) pe baza
acestei stiinte antice vedice numite si “AyurVeda”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Vedic_Approach_to_Health) care era bazatã pur pe
zamolxianismul dacic cunoscut în India sub diferite denimire de ”stiinte vedice”, si care sublinia
esentialitatea relatiei “suflet si fizic” (sau psihic si fizic), folosit întotdeauna de dacii antici, si fãrã de care
dacii atnici afirmau ca NU poate avea loc nicio vindecare.
Vezi citatul ãsta de la pagina lui Deepak Chopra (https://en.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra: “Chopra
says, in combining principles from Ayurveda (Hindu traditional medicine) and mainstream medicine, his
approach to health incorporates ideas about the mind-body relationship, a belief in teleology in nature and
a belief in the primacy of consciousness over matter, and that "consciousness creates reality". He claims
that his practices can extend the human lifespan and treat chronic disease”
Aici vedem cum el explicã (conform stiintei antice vedice) cum nu numai "consciousness creates reality",
deci constiinta immaterialã creeazã realitatea, în termeni stiintifici prezentat asta si în documentarele (lui
Roxin) cu doamna lectror univesitar Gheorghiu: unda informationalã de energie (care e “sufletul” nostru)
creeazã materie (fapt dovedit stiintific acum recent), dar Chopra subliniazã

Necesitatea relatiei “suflet si fizic”, fãrã de care vindecarea nu e posibilã, asta fiind exact stiinta dacilro
antici din toatã lumea, nu numai din India.
Cei care stiu pe ce lume trãiesc, au studiat seria istiorie noastre (http://www.criteriul.ro/impresionantmanifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/) si au vãzut acolo documentat si un articol al unei
arheologe/om de stiintã din Bulgaria, despre stiinta zamolxianã avansatã a dacilor/vedicilor, care cu mii
de ani în urmã fãceau si coroane dentare de aur (în laboratoare dentare! Nu pe câmp printre fasole! ;) ),
daci a cãror stiintã medicalã stã la baza stiintei medicale ulterioare a lumii, dacii criticând si pe primitivii
greci care habar nu aveai cã nu poti vindeca corpul fãrã sã vindeci paralel si sufletul, tot dacii viind cei
care au învãtat celebrii druizi ai Marii Britanici, toate secretele stiintei si universului. Cine stie englezã
poate citi acest articol: http://dental-polishers.com/703/2400-year-old-dental-crown-found-in-bulgaria
Un citat ales de acolo din articol, despre daci/geti, ca exemplu:
“They were the most valiant and just because they were prophets, hence their name: “goetes.” They
believed in the immortality of the soul and that the real life was in the netherworld where the soul,
released from the prison of matter and body, merges with the universe. The first vision of heaven already
existed among the Getae. For them, death is the beginning of immortality and so they were fearless.
Indeed, Herodotus says they practiced immortality.
We know from the ancient authors in Alexandria, who worked at the beginning of our era, that it was the
Getae priests and prophets that taught the Celtic priests, the Druids, in the lore of immortality.
The finding in Bulgaria, albeit the first, best illustrates the very interesting information that the Getae in
particular were very well developed, medically speaking. It was already subject to certain principles that
are now reintroduced in modern medicine. In Plato‟s Charmides, Socrates shared with Charmides what
he had learned about the Getae principles of treatment by a Thracian doctor and student of Zalmoxis.
This doctor told him that his Hellenic colleagues had not always successfully treated patients because a
sickness should be treated as part of the whole body and that they should heal not only the body but the
soul. This inspired prudence – an important prerequisite for successful treatment.”
Pe scurt, Deepak Chopra folosea principiile de tratament DACICE, conform stiintei Zamolxiene, dar de la
dacii vedici din India, vedici/daci antici din India care având unul si acelasi zeu/profesor Zamolxe, aveau
aceleasi principii stiintifice în totul, ca si dacii de oriunde altundeva pe glob.
Miscarea transcedentalã de meditatie pentru sãnãtatea oamenilor
(https://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Meditation_movement) foarte popularã în India si nu numai,
fondatã de un yoghin indian numit “Maharishi Mahesh Yogi”, a început promovarea acestei metode de
meditatie pornind de la stiinta dacilor/vedicilor antici din India, de unde indienii si-au preluat cultura si
civilizatia (ca si chinezii..etc., tot de la dacii antici numiti acolo si pe mai tot globul ca: “Zeii Soarelui”, vezi
si https://www.youtube.com/watch?v=GO-GGdZvkrw), acest indian dând numele lui acestei metode de
meditatie (ca sã îsi facã reclamã lui însusi , pentru faimã, dar si ca sã se îmbogãteascã, desi acsste
principii NU îi apartin, ci sunt preluate din stiinta anticã vedicã/dacicã) pe care a numit-o Maharishi
Ayurveda, deci tradus corect de noi ca: “plagiatul lui Maharishi din Ayurveda anticã a vedicilor(dacilor)”
Miscarea transcedentalã de meditatie pentru sãnãtatea oamenilor, deci “Maharishi Vedic Approach to
Health” (conceptul vedicilor\dacilor de vindecare si tratare a organismului conform stiintei lor antice
primordiale) apartinea dacilor/vedicilor din India anticã si e folosit si azi ca “medicinã alternativã”, vezi si:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharishi_Vedic_Approach_to_Health
Ea apartine de asazisa “Advaita Vedanta”, stiinta anticã vedicã/dacicã despre corpul uman si vindecarea
sa, care conform acestei stiinte vedici antice se putea efectua si prin sunet si vibratii (vezi asta si la dacii
din egipt**) Advaita Vedanta reprezentând întreaga stiinta culturalã aayurvedicã,, în englezã via link-ul de

mai sus: “the Advaita Vedanta school of Hindu philosophy, representing the entirety of the ayurvedic
tradition.”
** Vezi aici https://www.youtube.com/watch?v=3MHo0e2oQT8 la minutul 3:00 metodele faraonilor
egipteni (care STIM deja cã erau daci/geti/etrusci/pelasgi, 1 natie, mai multe nume în functie de zona
unde locuiau) de a diagnostica si trata boli cu ajutorul sunetelor, fapt demonstrate abia acum (vezi
https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0, unde Daniel Roxin îi tot dã cu cercetãtorii rusi, dar
invitata sa în studiou îi spune ca sunt multi savanti în lume care stiu asta acum, nu numai rusii).

Sursa pozei: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA (“Descoperiri care bulverseaza
stiintaDescoperiri care bulverseaza stiinta”) 30 aprilie 2016
Advaita Vedanta (https://en.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedanta) mentionatã mai devreme, e stiintã
vedicã (dacicã) din India anticã în conceptia cãreia realitatea supremã e principiul brahmanic (Brahman =
filozof dac antic, cultura RigVeda, considerat ca fiind din rasa primordialã a lumii, descendent direct din
Univers, ca si Uranus, bunicul lui Zeus/Zamolxe).
Principiul Advanta Vedanta spune cã “sufletul” nostru (“unda informationalã de energie vibrationalã” cum
e mentionat în documentarele stiintifice gãzduite de Roxin, de mai sus, sau “energia vietii din noi” sau “life
essence”, cum formulez eu în manuscris aici) si care în indianã e “Atman”
(https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80tman_(Hinduism)) e identic/unul si acelasi cu ceea ce numim noi
“transcendenta Brahmanului”, deci unda de energie a brahmanului dupã ec acesta a fãcut ascensiunea
(de la corp material la energie spiritualã, si asta fiind subiect al unui episod din Star Trek, cu rãnitul ãla
gãsit în cosmos, care evolua continuu în infirmeria pe nava Enterprise, urmãrit de conectãtenii lui inferiori
care vroiau sã îl omoare sã “delimiteze epidemia bolii” ;) care ei susntineau cã ãsta o are, el
transformându-se apoi în energie purã si iesind în sus din navã..etc., ducându-se înapoi la planeta lui sã
anunte lumea cã asta nu e boalã ci evolutie..)
Atman, mentionat în paragraful precedent, e descris ca “sufletul nostru interior” (unda de energie de
viatã) mai ales în Vedanta (https://en.wikipedia.org/wiki/Vedanta) si asta o colectie de învãtãturi vedice
dacice antice, care ca si Bhagavad Gita” si restul colectiilor stiintei antice dacice vedice, observati (via
link-ul de deasupra cu Vedanta în el) e manipulat de satanismul bisericesc crestin din Vatican (si ãla sub
copita satanicã a subumanilor evrei talmud-ieni, falsificatori ai istoriei lumii si ucigasi perpetumi ai
umanitãtii) iar Bhagavad Gita ca si restul stiintei mega antice dacice, e prezentatã ca “one of the six
orthodox (āstika) schools of Indian philosophy”, când ortodoxia satanistã evreo-greacã a apãrut abia
acum 2000 (de fapt circa 1750, sã fim mai corect), iar stiinta vedicã dacicã din India e mult mai veche.

Însa sartanismul Vaticanului a ajuns cu ghiara si in India, sdi a reusit în mare parte sã distrugã stiinta
vedicã/dacicã/zamolxianã si acolo, transformând-o în stiintã satanicã iudeo-crestinã (India fiind acum “o
tarã crestinã” ;), care nu se mai roagã & închinã la zeii lor antici dacici ci la iudei/evrei conform ordinelor
Vaticanului, si la evreul fictiv isus cristos https://www.youtube.com/watch?v=gWbQCn1LCcw), iar ce nu a
putut Vaticanul sã distrugã, cum era stiinta vedicã, cãci era prea avansatã si o stie toatã lumea,
distrugerea ei ar fi fost o dovadã si mai clarã a satanismului crestinesc, care în tot evul mediu a ars pe
rug toti profesorii, filozofii, doctorii si oamenii de stiinta sub pretentia cã ce fac ãia e “vrãjitorie” ;) si cã sunt
“eretici”, toate cãrtile stiintifice au fost distruse sau confiscate de Vatican,, conceptul planetei din rotund a
fost schimbat în “plat” etc etc., Vaticanul întorcând (cu sabia la gâtul umanitãtii) înapoi ceasul evolutiei
umane, aruncând umanitatea în cea mai neagrã perioadã a ei (The Dark Ages, vezi si distrugerea
bibliotecilor stiintifice ale dacilor faraoni din Egipt, de cãtre satanistii iudeo-crestini aici:
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria).
Orice stiintã sau culegere de versuri, sutre etc., ale dacilor vedici, e mentionatã în lume, pe net si pe
wikipedia, ca acaparatã de crestinismul ortodox, si subordonatã acestuia (crestinismului iuedoe-grecesc
al Sea Peoples-ilor, distrugãtori ai civilizatiei si umanitãtii în general, vezi episodul 7 al seriei istorice de
mai sus), satanistii Vaticanului spunând deci ca “stiinta vedicã e o stiinta ortodoxã crestinã” ;), când
crestinismul a distrus întotdeauna stiinta, fiind prin definitie împotriva ei, iar stiinta universalã vedicã e
mult mai veche decât crestinismul satanic iudeo-grec.
Pe pagina https://en.wikipedia.org/wiki/Vedanta vedeti mentionatã si Bhagavad Gita”, descrisã sumar în
comentarul de dinjos:
Aici vedeti https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita#/media/File:Hitopadesha.jpg pe zeul dacic Krișan
(“Krișna”; englezii îl scriu “Krishna”, ãsta fiind pagina englezeascã a wikipediei) din India, documentat
când si când în episoadele seriei istoriei lumii/noastre (istoria lumii e una si aceeasi cu istoria dacilor, si
ãsta fapt documentat in seria susnumitã, gãsitã si aici: http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestuldacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/), poza din link-ul de deasupra cu “Bhagavad Gita” în el, cu
carul lui Krișan/Krișna (cu rotile dacice cu 8 spite; simbol cu aceeasi însemnãtate ca si swastika dacicã si
vârtelnita vietii nemuritoare, ciclice eterne, roatã cu 8 spite gãsitã pe basoreliefuri dacice din toatã lumea,
inclusiv pe monumentul de la Adamclisi si nu numai.. în România, si pe basoreliefurile faraonilor daci din
Egipt etc., si asta documentat multiplu în seria istoricã de mai sus), e pagina învãtãturilor dacului
(cioban)filozof (cioban = “Badea”,a cãrui derivatie a devenit in final “Buda”, dupa schimbãri intermediare
între acesti 2 termeni) Ghițã (https://en.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita), scris în englezã “Gita” (aceset
învãtãturi au fost rescrise si aduse în Europe, din India, de un emglez, vezi episoadele istorice de mai sus
pentru detalii), culegere de învãtãturi numitã “Bhagavad Gita”, însemnând “stiinta învãtãturilor lui Badea
Ghițã” (“Buda Gita”), care e parte din colectia asivã anticã de învãtãturi vedice “Mahabharata”, a dacilo
antici RigVeda (vedici), si asta documentat în seria istoricã de mai sus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Revenind la pagina de wikipedia a sufletului nostru (“unda informationalã de energie vibrationalã”)
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80tman_(Hinduism), unde Atman (sufletul) e mentionat ca fiind una si
aceeasi ca sufletul (zeiesc) al brahmanului, ajungem (si tu poti gãsi asta apãsând acolo pe cuvântul
“Brahman în pagina, primul paragraf, la sfârsit) la https://en.wikipedia.org/wiki/Brahman care e de fapt
stiinta primordialã/anticã vedicã dacicã, si care specificã “principiul primordial, cel mai înalt al Universului”
numitã si “Realitatea Ultimã”, si care e tocmai finalizarea ciclului de cãlãtorii ale EU-ului nostru în toate
celelalte infinitãti de dimensiuni paralele (si toate ipostazele, posibilitãtile si situatiile lor posibile) aler
noastre din Univers, finalizarea acestor (numãr infinit de)experiente & cunostiinte dobândite de noi prin
aceste cãlatorii, fiind sfârsitul ciclului vietii noastre descris undeva la pozele precedente, când devenim
“unul care stie tot” (în traducere: “Dumnezeu”), dupã care ne vom creea universlui nostru propriu cu fiinte

umane în el***, care vor urma acelasi ciclu de dimensiuni infinite ale lor, asta fiind “REALITATEA
SUPREMÃ (“ultimã”) a ciclului vietii noastre (sufletului nostru sub formã de undã informationalã de
vibratie, cãlãtoare eternã printre dimensiunile noastre materiale încremenite din universul total, deci toaet
dimensiunile paralele ale universlui), mentionatã aici https://en.wikipedia.org/wiki/Brahman, aceastà
“Ultimate Reality” fiind cauza si sensul vietii si a tot ce existã (deci faza finalã când sfârsesti cãlatoriile tale
infinite printre dimensini si devi Dumnezeu), afirmatie fãcutã de mine si in 1976 (când am scris
manuscrisul ãsta, si pe care se bazeazã de fapt întregul manuscris), fãrã ca eu atunci sã am habar de
istoria dacilro, darmai cã vedicii erau daci.., sau de documentarele asta lui Roxin din 2015 si 2016 etc
etc., cãci asa cum si aceste documentare dovedesc, informatia ancestralã si din orice alt timp, e pãstratã
NU în creier, ci în ADN, fiind transmisã de la generatie la generatie, si din când în când, când se adunã
prea multã, rãbufneste si mai iese si afarã, în creier (subconstient), de unde ajunge in constient, si apoi e
spusã sau scrisã, cum a fost si cazul meu si cu mansuscisul ãsta si cu celãlalt mentionat mai devreme (“A
fost si s-a dus”), si ãla scris tot atunci, acelasi an, 1976, dar nu ca raport stiintific, ci ca poveste sci-fi,
care acum cu ajutorul documentarelor astea ale descoperirilor moderne vãd ca si aia era de fapt numai
“sci”, fãrã “fi” în ea.
Iar faptul cã povestea respectivã descrie amãnuntit si stiintific o moarte si o reînviere, si cum anume se
petrece aia fãrã corpul tãu initial deja mort, dar în alt corp identic cu primul, fapt identic cu povestea
dacului Mitra, care a pãtit exact asta si în acelasi fel, eu în 1976 habar neavând cã a existat vreun zeu
Mitra, darmai cine era ãla (asta studiind abia acum 2 ani când creeam seria istoricã a dacilor “Noi, Arianii
Daci”, acum pe youtube si vimeo), precum si cã ADN-ul meu (ca si alte date personale prezentate subtil
în episodul 5 si 6 al seriei istorice susnumite) contine nu numai toate informatiile strãmosilor mei (fapt
dovedit, despre ADN, si în cele 3 documentare susnumite gãzduite de Roxin), dar si dorinta perpetuã de
pãstrare a acestor cunostiinte antice, exact ca si Mitra (din care cauzã el a înfiintat “scoli de mistere”, care
erau scoli de pãstrare a stiintelor avansate antice, si asta documentat în episoadele seriei istorice
susnumite, Mitra stiind cã sunt forțe în lume care luptã sã distrugã aceste stiinte antice si istoria realã a
lumii), pare cã în drumul descoperirii mele proprii, (cum mentionez si aici al descrierea pozei albumului
despre mine:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601105080026345&set=a.601104956693024.1073741862.10
0003805751173&type=3&theater), descopãr mult mai multe decât m-am asteptat.
Apropo, la pagina https://en.wikipedia.org/wiki/Brahman vedeti si cã vedicii (care erau dacii antici, dovediti
ai fi daci originari din Hyperborea/Dacia, vezi si sfârsitul acestui documentar
https://www.youtube.com/watch?v=GO-GGdZvkrw, mai ales minutul 52:55) e mentionat cum vedicii/dacii
sustineau acest principiu al cosmosului/universlui, sustinut de mine in acest manuscris (“BACSISA) atât
de multe mii de ani dupã ei, acest principiu al ciclulului cãlãtoriilor infinite (carew e numãr finit dar
extraordinar de mare) al eu-ului nostru (al nostru ca “life essence”, “undã informationalã de energie..”)
printre dimensiunile infinite ale eu-ului nostru din toate dimensiunile paralele (infinite/numãr mare..) ale
universlului (si alea TOATE fiind întotdeauna NUMAI în timpul PREZENT! Si în niciun alt timp! Noi
cãlãtorim numai in prezentul nostru din toate aceste dimensiuni ale noastre) fiind un proces repetitiv ca
descris mai sus, când ajunsi la sfârsitul ciclului cãlãtiriilro noastre de acest gen, vom deveni Dumnezeu
creeând apoi sirul nostru de diemsniuni infinite ale universului creeat atunci de noi însine.. pentru altii,
care si ei ajunsi la stadiul final de întelepciune/Dumnezeu vor creea atunci si ei propriul lor univers.. etc.,
într-un proces permanent/continuu de creatie (vezi si minutul 21:30 aici
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA), creatia fiind scopul primordial si permament al
energiei universale numitã si “Dumnezeu”, astea fiind exp;icatiile si treoriile mele dintotdeauna, asta fiind
documentate si aici https://en.wikipedia.org/wiki/Brahman ca fiind “realitatea permanentã ca mai înaltã a
existentei” si principiul cosmic al vedicilor/dacilor, care prin ADN transmis prin generatii (fapt dovedit de
documentarele susnimite gãzduite de Roxin dar si de Rupert Sheldrake (citat de aici

https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake#A_New_Science_of_Life care e raportul lui stiintific
despre “Stiinta Vietii”, el zice cã: “newly-acquired behaviours can be passed down to future generations −
a biological proposition akin to the Lamarckian inheritance theory. He generalised this approach to assert
that it explains many aspects of science, from evolution to the laws of nature which, in Sheldrake's
formulation, are merely mutable habits that have been evolving and changing since the Big Bang”. Deci
“life essence” din manuscrisul meu e sustinut de Sheldrake ca având contact (prin ADN-ul nostru, care
actioneazã la nivel quantic încontinuu, si detine unde immateriale de informatii) cu informatiiile mostenite
(tot prin ADN-ul nostru) de la toate generatiile noastre anterioare, începând cu cea de la facerea lumii,
idee sustinutã si de mine în diferite rânduri si manuscrise, încã din anul “fantomã”1975 când aparent mam întors înapoi în timp sã repar situatia medicalã a lui taicã-miu, nereusind decât partial dar rezultatul tot
seria a fost pânã la urmã, în paralele întâmplându-se altceva exact din acel moment în 1975 pomenit la
paginile/pozele anteriore din acest manuscris, si anume cã peste noapte, exact din ziua aia, maicã-mea,
din fiintã umanã, a devenit (comportament, mentalitate, sadism, psihozã etc.) subumanã, satanicã, dar
aia e altã poveste.. (o explic la comentarele paginii 26)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe pagina https://en.wikipedia.org/wiki/Brahman mai vedeti si ce am afirmat eu mai devreme undeva la
pozele anterioare din acest album) cã Dumnezeu (aceasta energie universalã numitã de mine
dintotdeauna ca “energie administrativã a universlui, existentã în orice, peste tot si oricând, care
uneste/lipeste si mentine materia cu anti-materia, pentru a creea medii propie de dezvoltare
umanã/biologicã****, asta fiind definitea mea a lui “Dumnezeu”), e (citat de pe pagina din link-ul de nmai
sus): o energie care existã în orice fiintã, si e conectat informational/spiritual la tot ce existã, formulat de
stiinta dacilor vedici ca “unitatea existentei universlui din care facem toti parte”, si care stiintific vorbind, e
conform teoriilor mele exact bigbang-ul compact, încã neexplodat (si care nu va exploda niciodatã),
univers compact, plin de dimensiuni paralele încremenite materiale in toate ipostazele si situatiile posibile,
pentru ca noi (ca undã vibrationalã & informationalã de viatã) cãlãtorind prin acele dimensiuni, sã aflã,
cunoastem, învãtãm experimentãm tot ce existã, pentru ca la sfârsitul acestor cãlãtorii, sã stim totul, si
astfel sã devenim noi însine “Dumnezeu”. Bineînteles cã universlui fiind compact, fiecare dimensiunie din
el are legãturã (indirectã, prin dimensiuninle intermediare) cu fiecare altã dimensiune din univers, contact
care le face sã interactioneze, deci când într-o dimensiune se întâmplã ceva, asta are urmãri pe celelalte
dimensiuni, stiintific fiind asta numit “efect nonlocal”, explicat aici
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA la minutul 28, unde se documenteazã faptul cã 2
particule care provin din aceaasi sursã dar sunt separate la 1 miion de ani luminã de exemplu, în
momentul când asupra unuia se actioneazã într-un fel anume, cealaltã particulã va reactiona în acelasi
timp si în acelasi fel cum reactioneazã si prima particulã (pe care s-a actionat) în urma actiunii respective
asupra sa, ca si cum distanta dintre ele nici nu existã, desi e vorba de 1 milion de ani luminã.
Asta e posibil (si dovedit stiintific! Efectul numit “nonlocal” explicat mai sus in documentar) tocmai fiindcã
distantele dintre planete etc în univers NU existã.
Universul NU a explodat si el NU are mãrime fizicã atât de mare cum vedem noi privind la el din orice
dimensiune individualã a universului.
Universul nu are in principiu DELOC mãrime fizicã, fiindcã distanta are ALTE valori în sistemul general al
dimensiunilor paralele ale universului privite din punctul arbitrar al lui Dumnezeu prezentat la pagina 11 a
acestui manuscris (vezi pagina 11 în urmã aici stânga, în acest album, pagina aia cu “Pasul” celor 3 tipi,
dinspre trecut înspre viitor), distanta în acel sistem “dumnezeiesc/arbitrar) având întotdeauna valoarea
zero, “efectul nonlocal” explicat mai sus are legãturã cu aspectul acesat al valorii zero la distanta din
univers în spatiu “real” (noi nu vedem spatiul real, cãci nu putem accesa concomitent toate diemnsiunile
universlui, si numai accaesarea concomitentã a tuturor dimensiunilor paralele ale universului ne permite
sã vedem ADEVÃRUL si REALITATEA, momentul acesta suprem de realizare a adevãrului si realitãtii

fiind însã posibil la sfârsitul ciclului vietii pomenit mai devreme in acest album, când vom deveni
“Dumnezeu” si ne vom creea universui nostru propriu..), dar în prima parte a acestei serii (deci în
BACSISA) nu o sã fac povestea mai complicatã decât e necesar, deci multe aspecte aici fiind
prezentate/limitate in functie de puterea de întelegere a omului care observã numai 1 dimensiune a
realitãtii/universului, de-aia si pomenesc de centrul pãmântului ca având un glob de circa 22 cm
diamentru pe pagina 40 jos, aici pe la sfârsitul albumului (vezi poza cu “40” deasupra).
Aceeasi paginã din link-ul de mai sus documenteazã si cã acest concept cheie e gãsit în stiinta vedicã,
pe care noi stim deja cã e stiinta dacicã/zamolxianã primordialã a lumii/dacilor, si cã acest principiu cheie
e valabil la (si existã în) “toatã lumea/planeta”, aici referindu-se la întreg universul.
Vaticanul, printre jafurile lor criminale de-a lungul secolelor, are si o statuie a lui Mitra, cu un glob în
mânã, care e simbolul (si întelegerea lui) Universului, statuie falsificatã de satanistii iudeo-crestini ai
Vaticanului înlocuind-o cu o statuie fãcutã de ei al evreului fictiv isus cristos cu acelasi glob al lui Mitra în
mânã
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=270385266431663&set=a.268406916629498.1073741831.1
00003805751173&type=3&theater), pe când aceeasi religie satanistã iude-o crestinã promova ideea cã si
universlui si pãmântul e plat ;), ucigând prin toruri inimaginabile (si arderi de vii pe rug) pe oricine care
sustinea cã e rotund ca un glob. În fine, faptul cã evreo-grecii au plagiat toate aspectele stiintelor (numite
de unii si “religii”) dacilor antici, când satanistii iudeo-greci au inventat crestinismul pentru controlul, jaful si
asuprirea popoarelor cu cheltuieli minime de rãzboi, e arhistiut si dovedit astãzi de toti oamenii de stiintã
ai lumii.
Pentru detalii vezi si: http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantuluiromanesc/)
Iar faptul cã stiinta dacilor antici era atât de avansatã încât nici noi astãzi nu am ajuns la ea, e dovedit si
rãsdovedit de toti istoricii si oamenii de stiintã ai lumii, vezi seria asta din ultimul link de mai sus aici.

*** Si alte fiinte bineinteles, dar conform principiilor vedice si universale, numai fiintele umane pot deveni
Dumnezei la sârsitul ciclului si pot creea si ei mai departe alte universuri.

**** Dimensiunile paralele (în univers) ale fiintelor au fost creeate de aceastã energie universalã numitã si
“Dumnezeu” nu numai pentru a putea creea un sistem perpetuum de autocreeare si crestere automatã (si
în progresie) mai departe al CREATIEI, dar în special sistemul biologic se pare cã a fost ales pentru
sistemul sãu auto-reglant/reparatoriu, ca si multimea de sentimente si senzatii specifice doar fiintelor
biologice, trãiri interesante fãrã de care aceastã creatie perpetã a materiei ar fii fost plicticoasã si
destinatã la oprire tocmai din cauza monotoniei eterne. (asta ca sã ne transpunem în capul lui Dumnezeu
si sã vedem DE CE a creeat el tot ce a creat si DE CE în formã biologicã si nu altfel)

Pagina 24:
Aici zic de solutiile tuturor problemelor noaster care se aflã întotdeauna în fata nasului n ostru, dar nu le
vedem cãci sunt învãluite în ceatza orbirii noastre limitatoare de întelegere în care singuri ne-am aruncat
prin negarea tuturor celorlalte realitati/dimensiuni, si “desi nu e permis în mod special” (de ligle
universului), vom investiga mai departe si vom afla lucruri care le stim deja cãci s-au întâmplat deja
demult în trecut, un trecut pe care nu stiu de ce continuãm sã îl nimim “viitor”, cãci astae nu sunt
prezicerile viitorului, ci fapte întâmplate deja.
Celelalte dimensiuni ale universului (deci toate celelalte in afara celei in care en aflam la un moment dat)
sunt construite deja dupa un anumit patron/matrix dinainte stabilit (de cãtre univers), si care desi asa par,
nu sunt refelectiile identice ale imaginilor/EU-ului nostru, ci imagini reflectate ale noastre sub formã de
rezultat (al imaginilor/eu-lui nostru), totodatã si ca si imagini de cauzã ale imaginilor/eu-lui nostru, ca si
cjm noi ne-am petrecut deja viata, intr-un anumit fel, intr-un trecut sau viitor anume, si ca urmare
universul ne-a creeat aceste dimensiuni paralele (reflectii ale imaginii noastre, in alte dimensiuni paralele)
in conformitate cu viata petrecutã susnumitã si a deciziilor continue/zilnice luate de noi in viata respectivã,
orice decizie pe are o luãm in viatã trãgându-ne (deci pe noi, “energia aia de viatã immaterialã,
vibrationalã informationalã” descrisã la pozele precedente unde explci ce suntme noi de fapt) in alt sir de
domensiuni ale noastre in univers, care coincid cu decursul logic al acelor decizii luate de noi in viata,
diemesniuni care decurg din ale noastre când luãm deciziile zilnice.
Despre efectivitatea alegerii (de catre univers) a anumitor dimensiuni in care sa aterizam (ca “life essente
de vibratie”..etc) ca urmare a deciziilro noastre zilnice, nu trebuie sa ne ingrijoram fiindca universul alege
intotdeauna (pentru cursul vietii noastre, conform deciziilor noastre continue) cele mai potrivite dimensiuni
concluzionate de deciziile noastre proprii. Orice eventualã deviatie incorectã a acestei alegeri (de catre
univers) e reparatã automat si concomitent cu alegerea ei, fiindcã legea a 2-a a universlui e ca “ce trebuie
sa se întâmple, se va întâmpla oricum”, orice având un motiv (de corectie) în cazul aterizarii naostre in
dimensiuni (alese de univers pentru noi) care nu erau logice (si nu corespondeau) cu deciziile noastre
anterioare pentru ele.
Apoi zic de ideile intâmplãrilor tuturor “eu”-ului nostru (din toate dimensiunile paraale ale universlui) care
transmit ideile acelor întâmplãri in toate celelalte dimensiuni… continuând cu întrebarea (pusã pentru
cititor ca sã îl trezesc, cãci manuscrisul asta are tendinta sa fie plictisitor pentru neinitiati) “dacã ajungi la
sfârsitul ciclului universal de diemensiuni, si ca atare primesti acces la fiecare dintre infinitatea aia de
dimensiuni ale tale ca si la toate ideilor tuturor întâmplãrilor lor, vei traii doar un moment, sau o eternitate?
..ceea ce e clar din ce scrie pânã acum în manuscris, cãci eternitatea însãsi dureazã doar “un moment
infinit” cã sã se întample, iar eu-ul/omul ajuns la sfârsitul ciclului vietii susnumit va stii deja toate
întâmplãrile tuturor dimensiunilor infinite ale sale, si in “momentul” ala de timp , care dureaza o eternitate
sa se intâmple, isi va construii propriul sau univers, iarasi plin de diemnsiuni paralele a tot ce existã, ca si
cel din care el a izvorãt.

Pagina 25:
Capitolul “Întrebarea universalã: DE CE?” se referã al întrebarea noastrã vesnicã existentialã “de ce
trãim”, “care e rostul/sensul vietii”, e omul nasdcut din Terra sau din Univers”, ca si alte întrebãri de genul:
“e omul creeat de Univers prin (cu ajutorul) planeta Pãmânt, sau e creeat de Pãmânt cu ajutorul
Universlui?”, “mama face copii fiindca nu poate trãi la infinit si astfel incearcã sa traiascã infinitul prin a se
procreea si a face copii care si ei apoi fac copii…etc., pânã la sfarsitul timpului? E nasterea copilului
cauza procreatiei sau rezultatul ei?”.....etc., întrebãri tratate aici mai departe.
Universul creeând totul din el, deci si planetele, iar planeta Pãmânt ne-a creeat pe noi (numai partea
materialã, viata din noi e parte integrantã a universlui, care a creeat tot ce existã în univers, în parte si
meritul nostru deci).
Apoi descriu acolo un subiect care de fapt nu apartine de BACSISA ci de a 2-a parte a seriei, “The Man”,
si anume întrebãri de genul “de ce nasc femeile? Ca sa procreeze specia? Nu e asta cumva rezultatul
procreeãrii speciei si nu cauza?”, “femeile nasc de frica mortii (fiind neci muritoare, astfel seprând la
nemurire)? Imposibil, cãci femeile mor indiferent dacã au nascut copii sau nu”, si fiindcã procreeatia e un
REZULTAT al instinctului înnãscut sexual, întrebâsndu-ne “cine a hotãrat procreatia?”, trebuie sã ne
întrebãm “cine a instalat instinctul sexului in fiinte” (nu numai umane), cãci ca sclavi fãrã scãpare a
instinctului sexual “instalat” (de univers) în noi inca de la facerea lumii/timpului, (cu exceptia interventiei
agresive medicale a omului sau a defectelor din nastere sau dobândite ulterior din accidente etc.) femeia
va naste întotdeauna procreeând specia, indiferent dacã vrea sau nu, ca si cum specia umanã (si nu
numai) îsi urmeazã supus destinul programat de altcineva/altceva în noi, încã de la începutul timpului.
Acel cineva/ceva care a “instalat” asta în noi, ca si toate procesele colaterale ale lui (ca romantismul,
dragostea etc.) e universlui, numit si “Viata Universlui/universalã”, în traducere “Dumnezeu”.
Si fiindca TOTUL (in univers) are un scop (pe termen lung) ca si un MOTIV/cauzã, e clar cã suntem parte
dintr-un Matrix extrem de complex si bien pus la punct, de o organizare superioarã a tot ce existã, cãci
aceastã oraganzizare superioarã (Universul/Dumnezeu) e cel care a fãcut aceste planuri si le-a îmbinat
în acesdt Matrix suprem al existentei. (asta fiind acum adãugarea detailatã a textului în englezã de acolo,
care we sumar si în englezã, care tradus si motamo, nu stiu de câti ar fi inteles sau acceptat, de-aia la
traducere dezvolt ideea, cu detalii).

Pagina 26:
“VIATA” universalã (Dumnezeu, fortã în formã immaterialã/antimaterie), de care Universlui e ticsit, se
multiplicã la infinit într-o infinitate de vieti (ale noastre, deci noi toti) ca sã previnã sfârsitul entropiei,
care e inevitabil (explic la poze ulterioare la ce mã refer aici cu “inevitabil”, deci NU la intelesul clasic al
entropiei! Info va urma).
Nota: Entropia e un lucru complex si pentru unii chiar “contradictoriu”, dar sumarizez aici putin din asta
cu un copy si paste de pe wikipedia, ca si cun un articol despre entropie si roul ei in stiinã:
Citatul despre Entropie: “dacă starea de echilibru a sistemului poate fi schimbată numai efectuând un
lucru mecanic asupra sa (sau de către el), spunem că sistemul este izolat adiabatic; toate schimbările
de stare ale sistemului pot fi imaginate în acest caz ca provenind (sau provocând) de la mișcarea unei
greutăți într-un câmp gravitațional; în afară de aceasta, exteriorul sistemului rămâne strict
neschimbat.”
ÎNCHEIAT CITATUL. Ati priceput tot, he? :D
Articolul: http://www.elkadot.com/index.php/ro/carti/termodinamica/entropia-si-rolul-ei-in-stiinta
CONTINUI descrierea paginii 26:
Din cauza Masterplan-ului Universului descris peste tot mai sus (Matrix, multiplicatul sãu etc.), VIATA
(Dumnezeu) începând ca anti-materie care putea numai sã organizeze si sã provoace reactii, datoritã
sensului ei continuu de creatie, a umplut încã de la inceputul existentei tot NIMICUL(inexisetnta) cu
existentã, energei si materie, eventual umplând TOATE gãurile negre (Black Holes) din univers care
acum sunt spatii pline de “NIMIC”, unde nu existã nici viatã (a universului) cãci nu existã nici TIMP, în
care aceastã viatã sã poatã existe si sã se dezvolte/multiplice, umplerea gãurilor negre cu materie si
viatã neafectându-ne pe noi în niciun fel.
Conceptul de gãuri negre în care nici lumina nu scapã, e vechi.., unii sustin cã un englez “John
Mitchell” (scris pe unele site-uri si “Michell”) a vebit cu ideea asta deja în 1783, însã dacii egipteni (ca
si cei vedici din India) stiau de black holes cu multe milenii înainte de era noastrã (nu dezvolt acel
subiect aici). Fiindcã aceste gãuri negre sunt în lumea styiintificã doar teorii, nefiind niciodatã dovedite
în mod real, definitiile lor diferã de la om la om, unii sustin cã au materie si chiar timp, altii ca nu au nici
una din astea, iar altii ca au una si nu cealaltã, sau invers.
Pornind de la faptul dovedit cã Dumnezeu (sau UNIVERSUL, sau cum vrei sa numesti energia
creatoare si organizatoricã a universlui), are ca scop primordial etern CREATIA, e clar cã la un
moment dat nu vor mai exista Black Holes în univers, tocmai fiindcã haosul si nimicul anomaliilor din el
vor cade pradã CREATIEI organizatorice a universului, asa cum au cãzut pradã toate celelalte, la
începutul existentei fiind peste tot NIMIC (deci aceste “anomalii” care ACUM sunt numite “anomalii”
fiindcã le comparãm cu restul majoritar al universului, dar la inceput existenta si materia au fost
“anomalie” in vastitatea NIMIC-ului universal) iar acum e mai peste tot CREATIE, materie, viatã etc.,
iar “nimic”-urile au devenit anomalii.
Universul a programat sfârsitul ciclului vietii (al fiecãruia dintre noi, deci când termini de experimentat
toate dimensiunile paralele ale tale) înainte de sfârsitul aspectului Entropie.
La sfârsitul ciclului susnumit si explicat si mai devreme la paginile anterioare, noi, ca si “copii ai
universului” (ai lui Dumnezeu), vom poseda un NIVEL SUPERIOR DE CONSTIINTÃ**, care eliberat
de materie, vom devenii/rãmâne “energie indestructibilã” capabilã de a crea Materie***, devenind noi
însine înlocuitorul Universului (il vom înlocui pe Dumnezeu), deci nu ne vom alãtura lui în acest
univers, ci îi vom deveni egal.
El e puterea creatoare universalã a tot ce existã în toate universurile/dimensiunile paralele al
existentei creeate de el, iar noi la sfârsitul ciclului susnumit vom deveni puterea creeatoare a
universului nostru, din care vom creea apoi si noi o infinitate de dimensiuni paralele/universuri, astfel
devenindu-i egal Universlui (Dumnezeului) susnumit. Asta e procesul de PROcreatie a universului.

** Dupã cum a-ti observat în istoria neamului nostru (http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestuldacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/), mai ales la episodul 4
https://www.youtube.com/watch?v=GujO1CGNB0c la minutul 1:49:55 si mai departe despre dacii
faraoni ai Egiptului, unde atasez acolo (in 2014 când am fãcut documentarul ãla) si o secventã dintrun episod anterior, despre dacii vedici din India, care se referea EXACT la aceeasi preocupare eternã
a dacilor antici stiintifici de pretutindeni, si anume CONSTIINTA umanã (vezi minutul 1:58:00 aici
https://www.youtube.com/watch?v=GujO1CGNB0c), nu e oare curios cã pe lângã alte aspecte
stiintifice a dacilor antici (pe alte pagini din manuscris ca paginile 3, 6, 8, 12..etc., nu toate subliniate
cu rosu la asta, doar unele, plus ca apoi sublineiz si “sliding”-ul plagiat de evreii numiti mai devreme,
pentru a creea filme si serii bazate pe idei din acestui manuscris), eu eram preocupat intens de
aceleasi subiecte existentiale si mai ales cu aceeasi termeni identici ca si dacii antici/primordiali?
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cele 3 documentare stiintifice gãzduite de Roxin, mentionate la una dintre pozele trecute, aratã cum
informatiile pe care le posedãm nu origineazã în creierul nostru, si nici mãcar in ADN, ci sunt preluate
din câmpul morfic din jurul nostru (de lângã noi), primite de ADN de la acel câmp morfic, apoi trimise
subconstientului nostru (care astfel regleazã functiile si forma organismului nostru conform acelor
informatii primite de la câmpul morfic), apoi partial si constientului nostru, de unde eu le-am pus pe
hârtie.
Conform altor chestii doevdite stiintific si prezentate si in cele 3 documentare susnumite, multe
informatii sunt MOSTENITE de la generatie la generatie, existând si asa ceva ca “constiintã
nationalã”, documentatã la poza cu pagina aia de program TV (cu episodul “Parallels” din Star Trek),
cu citãri din documentarele stiintifice susnumite.
E mai putin relevant pentru mine faptul cã multe dintre ideile, suppozitile si teoriile mele de acum 40
de ani au fost dovedite stiintific acum de savantii lumii, eu considerând mult mai important faptul cã eu
mãcar AM AVUT acele teorii atunci, care nu numai coincid cu stiinta dacilor primordiali, dar si cu
realitatea stiintificã de astãzi, care si ea la rândul ei confirmã stiinta Zamolxianã a dacilor antici.
CARE e rolul meu în lume cu detinerea (ancestralã, via câmpul morfic, ADN, subconsient si constient)
acestor informatii atunci, si instinctul asta involuntar, aparent obligatoriu (de la cineva sau ceva
nevãzut din mine) de a scrie parcã “obligat” de ceva sau cineva, ca un maniac (indiferent cât mã
contraziceau altii în tot ce scriam) si a da spre studiu, lumii, aceste informatii.., nu am stiut atunci. De
fapt nici acum, doar suspectez, dar ceva începe încet încet sã se nuanteze. Iar aspectul de “constiintã
colectivã a neamului” e dovedit stiintific acum.

*** Faptul ca noi suntem de fapt niste corzi de energie informationalã vibranta e descoperit prin mai
multe metode stiintifice recente, asta fiind explicat in termeni populari si aici
https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0 la minutul 24 (de fapt detailat între minutul 23 si 30)
unde se numeste o coardã de elastic ca sã înteleagã lumea, dar coarda respectivã NU e fãcutã din
materie ci e o undã de energie informationalã (plinã de informatii) care vibreazã etern, si care emite
la/si primeste informatii (prin emiterea si receptionarea de fotoni ca transportatori de informatii dintr-o
paret în alta) de la.. câmpul morfic al lor, care e pentru noi un fel de “fantomã”, numitã stiintific “energie
directoare informationalã structurantã” a noastrã (sefa energiei structurante a noastrã existentã în
ADN-ul nostru) descris prin mai multi termeni la minutul 31 al clipului din link-ul de mai sus, cea care
detine STAS-ul formulei noastre materiale de existentã, si care mentine (prin schimbul de informatie
cu celulele noastre încã de la cel mai mic nivel subatomic) forma noastrã materialã cu orice pret,
cvhiar si la fortarea noastra experimentalã, vezi la minutele si link-ul susnumit experienta cu lãbuta
soarecului de laborator, care aparent de la sine s-a transformat în coadã de soarece, desi materia
respectivã avea ADN-ul de lãbutã.

În aceste 3 documentare mentionate mai sus (cu Roxin ca gazdã) se explicã si cum energie creeazã
materie, ceva nou dovedit stiintific, dar documentat de mine încã acum 40 de ani pe pagina 26 al
acestui manuscris.

Apoi spun acolo (pagina 26) ca la început materia nu a existat, ci numai viata, care avea “ideea” e
materie, astfel energia aia creatoare (“viata”) a creeat materie, Big-Bang-ul metionat aciolo fiind
creearea de diemensiuni paralele (si ca atare de materie) de cãtre noi, cei ajunsi la sfârsitul ciclului
vietii universale, noi la acel punct al sfârsitului ciclului vom deveni “una cu Universul” (si ãsta concept
dacic, mentiunut în Asia si pânã astãzi, mai ales la samurai, karate si arte martiale în general, si ele
învãtate de asiatici de la oamenii zeului Marte/Mars/Arie(s), deci zeii rãzboiului, DACII), contopindu-ne
cu energia universalã a universului dupã care vom începe crearea universului nostru si a dimensiunilor
lui paralele etc.
Apoi explic cum conceptia si gândirea umanã e limitatã de împrejurãri, de ex, conceptul “infinit” e greu
de conceput la oameni cãci orice a avut omul în viatã a fost finit, si pânã si planeta Pãmânt e finitã, iar
omul pe pâmânt trãieste, deci nu stie mai mult..
Universul însã e INFINIT.
Dar existã si metode uni-dimensionale de a argumenta aspectul “infinit” pentru intelesul tutror, ca de
ex. cã dacã am crede cã universul e finit, înseamnã ca la marginea lui, sau mai bine zis dupã
marginea lui e “ceva” (fiindcã si conceptul de “nimic” nu existã în conceptul oamenilor, fiindcã pe
Pãmânt oriunde e “ceva”, mãcar aer sau mãcar vid. Nu existã locuri cu “nimic”).
Acel “ceva” are o dimensiune care se intinde pânã undeva, deci marginea lui se opreste undeva, în
ceva.., care acel ceva are iarasi o dimensiune etc etc. Astfel obtinem conceptul de “infinit”, cãci altfel
marginea finitului ar sfârsi in “nimic”, concept pe care creierul uman nu îl acceptã/cunoaste.
Si cum “nimicul” nu existã în conceptia noastrã, nu existã nici limita a tot ce existã (deci “nimicul” ;) ãla
de dupã universul “finit”), si astfel existã “infinitul”..
Steaua de acolo pe pagina (26) dupa “The Life” e descrisã dinjos ca: “Energia, Viata Universalã,
Energia universului. Aceastã Viatã universalã creazã toatã miscarea si interactiunea a tot ce existã, ea
fiind “ideea de existentã” (vezi capitolul 1 al manuscrisului), energia universului fãrã de care nimci nu
se poate întâmpla si nimic nu poate reactiona cu nimic (asta în cadrul teoriei mele ale dimensiunilor
paralele ale universului, toate materiale si încremenite, noi trecând prin ele ca undã de energie
informationalã vibrationalã de viatã, miscare fãrã de care nu vedem cã se întâmplã nimic niciunde caci
in principiu totul e încremenit), aceastã energie de viatã a universului existând peste tot, în toate
universurile eistentei, nu numai în universul în care ne aflãm la un moment dat.
------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUM destepenesc încâlceala explicatiilor de pânã acum cu o pauzã, si înainte de a trece la lucruri
tot mai importante, voi descrie sumar (ca rezumat tradus în limbã popularã) unul dintre cele 3
documentare stiintifice (mentionate mai devreme) gãzduite de Roxin, cãci lumina fotonicã descrisã în
acel documentar (si în celelalte 2) care e luminã informationalã si cu valoare luminoasã fotonicã numai
pentru ADN si pentru structura energeticã informationalã morficã a noastrã (notati ca informationalã
creeazã materie!), nu pentru noi ca organism total, asazisa “luminã fotonicã” nu o vedem ca “luminã
de la bec” (asa mentionatã si in documentarelor stiintifice mentionate mai sus), deci pentru noi ea nu
lumineazã nimic, e exact ce descriam eu acum 40 de ani când paralel am mai scris o nuvelã
(mentionatã si ia devreme aici la poze anterioare), numitã “A fost si s-a dus”, scrisã tot în 1975-1976,
bãtutã la masinã (la un birou de copiat acte, la Resita, lângã Muncitoresc, pe partea aialalã vis-à-vis
mai inspre catedralã; asta pentru cin e din Resita) în 1976, ea fiind scrisã în baza acelorasi idei si
concepte ca si BACSISA, dar nuvela asta fiind scrisã ca o povestire stiintifico-fantasticã, dar care a
izvorât din ideile multiple existente in ADN-ul meu, care îmi dictau incontinuu ca asta deja s-a
întâmplat, în trecutul meu.

Dupã descrierea documentarului cu pricina gãzduit de Roxin, voi atasa ceva pagini din manuscrisul “A
fost si s-a dus”, învechit la maxim de trecerea anilor (nerescris în englezã ca BACSISA mai târziu sã
aibã stare fizicã mai nouã), cu rezumatul povestirii, care e de fapt moartea si învierea mea (dupã
câteva zile; atunci necunoscând nici biblia plagiatã din legendele dacilor, si nestiind nimic de existenta
lui Mitra, vezi minutul 1:54:50 si mai departe aici https://www.youtube.com/watch?v=GujO1CGNB0c)
în timpuri moderne (1975), în nuvela manuscrisului “A fost si s-a dus” materia corpului meu fiind
refãcutã (identic cu corpul meu vechi!) din energia morficã a mea (energie morficã doveditã stiintific
abia acum recent, precum si cã energia, si nu numai de acest gen, poate creea materie) cu ajutorul
informatiei fotonice dintre câmp morfic si materia care astfel s-a refãcut etc etc.
Acolo nu foloseam expresii stiintifice de “câmp morfic”, “fotoni” etc., ci foloseam cuvinte uzuale, dar ce
descriu e exact asta, fotoni de luminã care nu lumineazã nimic desi mã ajutã sã vãd la o micã distantã
(clar în procesul re-creearii corpului meu material pe baza informatiei transmise mie de acesti fotoni,
de la câmpul meu morfic nemuritor, cum au toti oamenii) si alte chestii.
Conform principiul meu de existentã a Universlui e ca si mitoza (inmultirea celulelor umane), când
celula mamã (aici comparat cu Universul) transmite toate informatiile pe care le contine, celule “fiice”.
Asa si organismele universului (noi) continem toate informatiile câmpul morfic Universal (al
Universului), dar sub formã de anti-materie.
E dovedit deja stiintific cã orice organism e insotit de “o fantomã” (câmp morfic informational) care
nefiind fãcutã din materie, nu o puytem vedea cu ochii nostrii MATERIALI (tocmai fiindcã ochii
materiali un pot vedea decât materie), fantomã (campul nostru morfic, care detine toate informatiile
universului mentionate mai sus), care prin fotoni transportori ai acestor informatii, ne informeazã
continuu de tot ce existã, oriunde si oricând. Capacitatea noastrã de percepere a a acestor informatii
de cantitate colosalã e însã mult sub puterea noastrã de percepere în orice dimensiune individualã neam afla. Din fericire ea se adunã însã picãturã cu picãturã (ca si principiul bombei atomice), din fiecare
dimensiune prin care cãlãtorim, depunându-se (bineînteles, unde altundeva?) în “energia de viatã”
care suntem noi de fapt în orice moment, care cãlãtorim la infinit printre dimensiunile noastre materiale
aparent infinite, pânã la sfârsitul ciclului vietii noastre universale.
Prin puzderia de chestii identice (in manuscrisele mele**) cu cele dovedite stiintifice recent, ca si cu
conceptele antice dacice primordiale, inclusiv moartea si învierea dacului Mitra, pãstratorul tuturor
stiintelor dacice în temple de stiintã si biblioteci ascunse de subumanii animalici ai lumii, cei cunoscuti
ca “Sea Peoples”, care distrugeau tot în cale, ei fiind evreo-grecii si religia lor “crestinã” (vezi parte din
distrugerile lor pe pagina asta deasupra, deasupra de blocul vertical “Content” :
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria), despre “wisdom keepers” (pãstrãtorii
stiintei/înteleciunii lumii) Mitra fiind unul dintre ei, poate cel mai important, sigur ultimul dintre ei, si el
pãstrãtror maniac al stiintei antice si el “driven” (condus de ceva sau cineva nevãzut din el), învãtând
pe toti tot ce stia, vedeti aici https://www.youtube.com/watch?v=GujO1CGNB0c de la minutul 1:52:45,
si mai departe acolo; indicat e sã vedeti nu doar tot documentarul ãla de 2 ore, ci toatã seria de 12
doeumentare a istoriei lumii/noastre.

** Altã chestie foarte ciudatã e cã EXACT (ce am promis cã explic acum, vezi asta la comentarele
paginii 23, la sfârsit) din momentul presupusei cãlãtorii ale mele înapoi în timp (descrise la
comentarele de sub pagina 16), maicã-mea s-a schimbat total si era efectiv altã persoanã decât era
înainte de aia. Înainte de aia era femeie si mama mea.
Dupã momentul descris la comentarele paginii 16 (când am pronuntat cuvântul “BACSISA” ca “idee
concentratã de existentã a procesului universului descris in manuscrisul asta), e a devenit un animal
sadist la maxim, din toate punctele de vedere.
Concluzia mea e cã dimensiunile odatã fãcute (materiale, incremenite, fãcute de univers), sunt
destinate sã le experimentezi numai o datã(!). A doua oarã chiar dacã “te întorci în timp”, te intorci întro dimensiune paralelã apropiatã de cea doritã, si nu exact in cea doritã, prin care ai mai trecut/trãit
odatã.

Anyway, din momentul ãla maicã-mea a încetat sã ne mai îngrijeascã, ne bãtea ca pe dracu.., nici
mâncare nu ne fãcea, îsi fãcea numai ei si pe deasupra ne si anunta cã si-a fãcut (de ex.) supã de
gainã, si-a pus-o în spais, si “si-a si pus semn” ;), deci “va vedea dacã ne-a amestecat acolo” ;).
Iar asta e numai o parte infimã din sadismul ei (cu care frate-miu se pare cã era obisnuit de când
lumea), nu continui subiectul cãci asta nu e destinatã sã fie un “horor movie”.
Am amintit asta însã fiindcã schimbarea ei radicalã a avut loc exact din ziua respectivã a presupusei
cãlãtorii înapoi în timp ale mele, din aceeasi zi ea având mania obsesivã de a arunca tot ce era scris
din casã si în special manuscrisele mele, zicând/strigând încontinuu cã “- Mie nu îmi trebuie asta al
casã!”
De manuscrisul Bacsisa nu stia cã atunci abia l-am început.., ca si nuvela “A fost si s-a dus”.
A aruncat însã multe alte manuscrise ale mele, dar si cãrti din casã.. tot ce avea litere. Inclusiv
caietele mele de amintiri de la scoalã, cãrtile si mai ales caietele mele de la scoalã, pãstrate de mine
cãci aveau notitii de tot felul pe ultima copertã interioarã, de la poante spuse în clasã pânã la
observatii stiintifice.., asa cã.. asta e puzzle-ul existentei mele, strâns legatã de stiinta dacilor antici, ca
si de descoperirile recente stiintifice.
La profilul meu de facebook la albumul meu “IO”, explic incã de la prima pozã a albumului (cea cu
semnul meu zodiacal al Racului, semn identic cu cel al vietii eterne, deci cu Ying si Yang, care
simbolizeazã acelasi lucru ca si swastika dacicã si vârtelnita vietii la daci, deci VIATA ETERNÃ, iar
manuscrisul BACSISA tocmai asta dovedeste cã existã: Viata Eeternã), cã e DATORIA fiecãruia
dintre noi sã deslusim scopul existentei noastre, descoperindu-ne pe noi însine, ca astfel sã
descoperim sensul vietii si existentei în general.
Apropo, vezi si asta:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867522530051264&set=t.100003805751173&type=3&thea
ter (are si descriere acolo), vezi apoi si vezi episodul asta
https://www.youtube.com/watch?v=DHY_ex45Djo&feature=youtu.be la minutul 1:17:00 si apoi la
minutul 1:23:15 si mai departe.

Aici descriu cât de sumar pot documentarul stintific “La limita cunoașterii - Secretele campurilor
morfogenetice”, gãsit aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ, publicat în februarie
2016:
La minutul 4:10 se spune ca teoria câmpurilor morfogenetice, desi doveditã stiintific prin experimente
certe, nu numai oponentii incederati închisi la minte au întrebari numeroase despre aceste rezultate
dovedite stiintific, dar chiar si cele care le-au descoperit. Lumea stiintificã deci încã nu stie multe din
aceste lucruri dovedite stiintific dar care nu corespund cu legile fizicii de pânã acum, parcã apartinând
de “altã lume”. Apoi se spune ca desi se credea ca ADN-ul dicteazã tot în organism, multi încã

crezând asta, dovezi stiintifice dovedesc altfel, adeptii ADN-ismului (neo-darwinistii) având doar terorii,
neputând sã dovedeascã si ei stiintific ce sustin, si cum se produc acele procese (deci e inteligent sã
credem doar pe cei care pot dovedi ce spun).
Apoi se pomeneste de Sheldrake
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake#A_New_Science_of_Life), care a observat existenta
câmpurilor morfogeneticã dar si a “câmpurilor informationale structurante” externe (în afara corpului
nostru) si care contin întregul plan structurant al organismului nostru, ca si cum noi avea o copie a
noastrã în formã immaterialã (“fantomã”) care se aflã permanent lângã noi, si care ne transmite
incontinuu informatii totale (inclusiv ancestrale, N.A.).
Se adaugã si compelxitatea universalã a acestor câmpuri morfice informationale de lângã noi (care
depãseste zona biologicului), si care se pare cã ele contin atât de multã informatie structurantã, incât
ele contin si tipare precise dupã care se pot recreea (constituii) nu numai o întreagã societate umanã,
dar si o întreagã galaxie(!), ceea ce mã face pe mine sã concluzionez cã aceastã entitate
informationalã morficã e cineva care a ajuns deja la sfârsitul ciclului dimensiunilor paralele ale
universului, si în loc sã devinã Dumnezeu si sã treacã la treabã construind si el atunci universlui lui cu
dimensiuni paralele etc etc., in cadrul procesului sãu etern de CREATIE, el s-a întors în timp pentru a
îndruma altii, care se aflã pe o scarã inferioarã a procesului ciclic (mentionat mai sus) al vietii, care si
asat mã face sã concluzionez cã parcurgerea tuturor dimensiunilor paralele ale universului si trecerea
examenului lor.. înseamnã de fapt numai trecerea examenului de teorie(!), trebuind apoi sã faci si
practicã “în teren” ;), sau “stagiaturã” în practicã, înainte de a primii meritul de a fii “Dumnezeu” si a iti
creea si tu universul tau..etc.
Asta reiese si din faptul cã toti oamenii au o asa structurã morficã în afara lor, ceea ce înseamnã ca
“stagiatura” asta e ceva standard/obligatoriu, dar reiese ceva si mai important/interesant, si anume cã
de moment ce e observat cã aceastã energie informationalã morficã e structura informationalã care
contine exact tiparul structurii noastre morfogenetice (deci e clar copia noastrã identicã, dar numai
informationalã, immaterialã, fiecare entitate morficã a fiecãrui om, contine exact structura
morfogeneticã a acelui om), putem atunci identifica omul respectiv cu energie lui morficã si in cadru
spatiu-timp, in sensul cã acea energie informationalã morficã ajunsã la stadiul final al dimensiunilor lui
paralele, isi face “stagiatura” la propria lui persoanã din trecut, care pentru el (trecut deja de
“examenul teoretic de sfârsit de ciclu) e de fapt viitor, iar pentru noi e prezent, aici reamintjdn iarãsi
teroria de pe primeele pagini care explicã aceste contraductii de timp, si mai ales la sfârsitul
manuscrisului unde schita cilindrului tipurilor suprapuse, care dovedest cum pot existe aceste 3 timpuri
simultam (trecut, prezent si viitor) e explicatã, cilindru care apropo am mentionat mai devreme cã
apare si in episodul seriei “Sliders” vãzut aici:
http://sliders.wikia.com/wiki/Post_Traumatic_Slide_Syndrome numit.
Revenind la descris documentarul cu doamna Lector universitar Gheorghiu, relevant (N.A.) e cã acea
“energie informationalã vibrantã morficã” fiind fãcutã din altceva decât materie, pentru ea volumul,
dimensiunile ca si masa nu conteazã, ceea ce explicã si de ce acea energie poate contine informatia
unui om, ca si informatia unei întregi galaxy (cum auziti in documentar), care ca si cantitate de
informatii.., e o diferentã ENORMÃ, nu “ca de la cer la pãmânt” ci ca de la o galaxie la alta.
Întrebarea pe care oamenii de stiintã vãd nu si-au pus-o pe baza acestor descoperii e “DE CE aceastã
structurã informationalã a oamenilor contine informatii atât de vaste al tiparului unei intregi galaxii”.
Rãspunsul cel mai logic e ce am explicat eu mai sus, energia informationalã morficã respectivã
neputând sã aibã asemnenea informatii compleze decât dacã le-a obtinut de undeva, în cadrul unui
proces de învãtare, care corespunde din toate puncetel de vedere cu teoria expusã de mine aici in
BACSISA, de experimentarea tururor situatiilor siu ipostazelor din toate dimensiunile noastre paralele,
la sfârsitul acestui ciclu stiind TOT ce existã, dãm examenul de teorie..etc., vezi detalii deasupra, deja
prezentate.

La minutul 9:30 reluând subiectul apoi la minutul 41, zice de rãspândirea informatiilor in spatiu de la
om la om, numitã “rezonantã morficã”, la minutul 12:30 explicã experimentul cu maimutele si bananele
care ca orice societate de fiinte vii au o constiintã colectivã (deci si dacii), care prin structura morficã
prezentatã de Sheldrake, instant/brusc toate maimutele din zonã si chiar din insulele învecinate (deci
despartite de apã!), au preluat simultan informatia de la o singurã maimutã cu spàlatul bananei (vezi
documentarul si vezi detalii), aici fiind doveditã constiinta colectivã a natiei, transmisã între membrii
acelei societãti, transmitere care are loc si din generatii în generatii, peste vaste perioade de timp, fapt
documentat si de istoricii internationali care studiazã stiinta faraonilor antici egipteni.
La minutul 16:30 spune de acel ou de salamandrã (experiment stiintific) abia în stadiul de ou, la
fotografiat acel ou cu camere speciale care “vãd” câmpurile electro-statice a fiintelor (“aura” fiintelor),
cã lângã oul de salamandrã exista un câmp energetic în formã exactã a unei salamadre adulte, care
era deci salamadra adultã a acelui ou, caz în care viitorul (de unde aparent a venit salamandra aia ca
energie informationalã) e una si acelasi cu prezentul sãu propriu (al acelui viitor), caz care dovedest
încã o datã corectitudinea teoriei mele a diemnsiunilro paralelel si a timpurilor suprapuse, mentionate
in acest manuscris 40 de ani înainte de a auzi de astea acum pe youtube.
Acelasi experiment (explicã în documentar) si aparate fotografice speciale au arãtat “fantome” si lângã
plante, ca de ex. grãunte de grâu, care aveau lângã ele fantoma grãuntei în stadiu adult.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Alt savant foarte renumit, Frits Albert Pop, a dovedit ulterior teoria lui Sheldrak, dovedind cã poti si
vedea si accesa acele câmpuri structurante informationale, dacã target-ul acestuia (deci organismul
material) emite continuu biofotoni (asta spune la minutul 19-20), deci (N.A.) în cazul oului de
salamandra si bobului de grâu de mai sus, si oul si grauntele emit biofotoni ca o cerere de
ajutor/informatii, câmpul acela informational “fantomã” de lângã ele le transmite informatia structurii lor
materiale, si oul si grãuntele preia informatia aia (iar prin fotoni, care transportã informatie de la ou la
fantoma lui si invers..) si pe baza informatie structurante respective (care de la fotonii veniti in
ou/graunte, se depoziteazã în ADN si de acolo se construieste atunci salamandra adutã/grãuntele de
grâu adult) si cresc in forma dictatã de informatia primitã de ei de la “fantoma” lor de lângã ei.
Asta ne aduce la alte exemple reale din viata de zi cu zi acum putând întelege cã acei “angel on my
shoulder” (înger pãzitor) e de fapt propria noastrã informatie struictirantã morficã (“fantomã”), care ne
dã jutor si informatrii c6and avem nevoie de ele si le cerem prin diferite m etode, cea mai simplistã
fiind verbalã, prin rugã “la Dumnezeu” ;), care dacã vedem cã se întâmplã si reusim apoi sã ne
descurcãm, mergem imediat ca prostii si ne dãm ultimii bani la preotii satanisti din biserici, crezând cã
“îi dãm lui Dumnezeu” ;) ca “lui îi trebuie lei românesti in cer” ;) (nu stiu care e cursul valutar in cer.. :D
), “sã îsi ia tigari de la chiosc la colt acolo la el” ;), când noi de fapt am primit ajutor de la noi însine(!),
mai bine zis de la structira noastrã morifcã etern existentã lângã noi.
Iar dacã nu se întâmplã ce am cerut “la Dumnezeu”, care clar nu apartinea de tiparul posibil (al vietii
noastre) existent în structura noastrã morficã, zicem cã “Cãile lui Dumnezeu sunt întortochiate” ;)
Apoi la minutul 21 doamna Gheorghiu spune ca fiecare element din tabela lui Mendeleev, pe lângã
structura molecularã clasicã învãtatã la scoalã pânã acum, EMITE (si se predã asta în scoli, mai nou)
si câmpul electro magnetic specific acelui element, creeate de elementele lui subatomice.
Deci si învãtãmântul începe sã iasã din tiparele clasice, si sã abordeze energiile extra-biologice.
Interesant e cã acest câmp informational electro-magnetic e UNIC acelui element, ca o amprentã
unicã informationalã.
Apoi mai spune ca sã observat si cã acele elemente (sa le numim “nr.1”) in combinatie cu elementele
din corpul nostru (“numarul 2”), creeazã un al 3-lea fel de element chimic, si el de un câmp
informational electro-magnetic unic, toate substantele din univers existând în acelasi mod si tot asa
putând fi descrise, ele putând fii identificate dupã “semnãtura” unicã a câmpului lor informational

electro-magnetic care au forme unice de design (vizibile/fotografiabile) specifice, numite forme
“Calebi-Yau” (https://en.wikipedia.org/wiki/Calabi%E2%80%93Yau_manifold)
La minutul 23:30 zice cã materia formeazã si ea asemenea câmpuri electro-magnetice (deci nu cele
morfice!) nevizibile cu ochiul liber, ci doar cu aparate speciale. Orice materie din univers emite
câmpuri electro-magnetice.
E poate complicat cu atâtea câmpuri, dar in aceste 3 documentare sunt prezentate si explicate
câmpuri electro-statice, electro-magnetice, morfo-genetice si câmpuri morfice, deci insirate de la cele
mai simple la cele mai incredibile.
Câmpul morfic fiind “fantoma” immaterialã de lângã noi, copia noastra identicã immaterialã, care e
ajunsã la stadiul de “Dumnezeu”, si contine tipare de informatii chiar si pentru întregi galaxii, si ea ne
transmite informatii când avem nevoie de ele, indiferent dacã i le cerem sau nu.
Doamna Gheorghiu mai explicã cum cã orice substantã materialã are 2 câmpuri, unul fiind câmpul
cocktailului de substante chimice din care substanta respectivã e formatã, al 2-lea câmp fiind câmpul
informational structurant morfogenetic, care e acea salamndrà maturã pomenitã mai devreme.
La minutul 26 zice despre rãnile organismului, unde organismul (prin leucocite) face curãtenie totalã in
locul distrus unde des nu rãmâne nimic ci GOL, iar din tesuturile invecinate care sunt altfel de tesuturi
cu alte informatii genetice, vin în ajutor si devin cu totul alte celule, identice celor distruse din zona
afectatã/rãnitã, locul gol curãtat unde era rana respectivã, devenind apoi reperat 100% cum a fost
initial. Exemple diferite (determinate experimental) cu alte organe umane, au dovedit acelasi lucru,
deci informatia externã morficã cu tiparul exact si amãnuntit al întreg organismului nostru, existã
“undeva”, ADN, ul nostru fiind însã ceva stil “cap pãtrat”, care “atâta stie atâta face” si care reparã
organismul NUMAI conform informatiilor pe care le detine, deci celulelel care au primit deja INFO ADN
de la ADN, nu isi pot anula si inlocuii informatia geneticã de la sine putere. Însã aceasta se întâmplã,
cu informatie vebitã de la acele câmpuri morfo-genetice.
În comparatie cu câmpurile morfice care sunt în exteriorul nostru corporal, câmpurile morfogenetice
existã peste tot în corpul nostru, fiecare celulã fiind paralel si immaterie (vezi documentatie la pozele
trecute despre stadiul quantic al celulelor noastre si dualismul nostru existential, deci si ca materie si
ca unde informationale de energie), aceste câmpuri morfogenetice continând tiparul exact reparator al
întregului nostru organism.
Câmpul morfic e si mai complex, deci “Dumnezeu” care face stagiatura la noi, explicat mai devreme.
Iar despre dualismul existential al nostru mentionat mai sus, atasez din nou aici un paragraf mic de la
pozele trecute:
“Pe scurt, când TE uiti la ele (la particule/materie) si le observi, sunt materie/particule.
Când NU te uiti la ele si nu le observi, ele sunt doar unde informationale de energie (vezi asta la
minutul 19:07 în documentarul de mai sus.., ãsta: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA).
Asta (dualitatea particulelor, când undã când particule/materie, aici fiind luat ca exemplu apa, desi
orice altceva din corpul nostru putea servi ca exemplu, cu exceptia ADN-ului si proteinelor) e teoria
stiintificã acceptatã de lumea stiintificã la ora asta, dar criticatã de mine la pozele urmãtoare, împreunã
cu motivele si solutiile mecesare întelegerii ei corecte.”
INCHEIAT Copy & Paste.
------------------------------------------------------------------------------------------------

La minutul 31:45 (aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ) mai zice de vindecarea
oamenilor (si fracturilor) cu sunete/vibratii de o anumitã frecventã***, identicã cu frecventa osului
fracturat subiectul fiind deschis chiar de la minutul 30 înainte de pauza documentarului. Se mai spune
acolo si cã o frecventã opusã/gresitã frecventei osului fracturat, poate chiar spulbera/distruge osul cu
totul, dacii antici folosind asemenea frecvente pentru cioplirea pietrelor masive care necesitau

înlãtuturarea a multã piatrã brutã, înainte de coplirea manualã a detaliilor fine pe ea, metoda vibratiilor
si sunetului fiind folositã la roci dure cum e quartzul de andezit si mai ales Dacit, piatrã tipicã
Hypwerboreei/Daciei, de unde si-a si luat numele (https://en.wikipedia.org/wiki/Dacite), episodul 4 al
seriei istoriie noastre, arãtând multe sculpuri, gãurisi si slefuiri de roci foarte dure, care în conceptia
noastrà de azi nu se puteau sefuii cu o precizie atât de mare fãrà instrumente moderne, cee ace dacii
antici se pãrea cã nu aveau, însã aveau stiintã mult m ai avansatã pentru asta, aici deci spargerea,
dezintegrarea, gãurirea si slefuirea pietrelor prin sunete si vibratii de anumite frecvente.

***Frapant e cã asta apartinea de stiinta dacilor primordiali, mentionatã si în Egipt, si postatã de mine
in acest documentar https://www.youtube.com/watch?v=3MHo0e2oQT8 unde la minutul 3:00 vedeti
metodele faraonilor egipteni (care STIM deja cã erau daci/geti/etrusci/pelasgi, 1 natie, mai multe nume
în functie de zona unde locuiau) de a diagnostica si trata boli cu ajutorul sunetelor, fapt demonstrat
stiintific abia acum (vezi aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ la minutul 31+, dar
folosit deja în antichitate de dacii antici, inclusiv din Egipt care si ei vindecau toate leziunile corpului
prin vibratii audio (sunete) de anumite frecvente diferite, depinde ce parte a organismului trebuia
vindecat, vezi asta la minutul 27:15 aici:
https://www.youtube.com/watch?v=7PGiNiV3aNw&feature=youtu.be), cãci dupã cum explicam în
episodul 4 al seriei istorie noastre mentionat mai sus underva (ala si despre Mitra), dacii antici erau si
incã sunt(!) ani luminã înaintea noastrã, cei de azi acum in anul 2016.
Si asta e explicabil în acelasi episod unde se explicã erele imense de timp ale stiintei faraonilor
(dacilro) antici, care au un ciclu etern de 26.000 de ani fiecare, era de vârf (de întelepciune) fiind era
de aur, cea mai cretinã fiind cea de fier, noi acum aflându-ne în era de fier, ceva dupã jumãtatea ei,
deci e de înteles de ce anticii chiar si de acum 4000 de ani, erau mai intelepti si stiau mai multe decât
stim noi astãzi.

La minutul 33:30 o auziti pe doamna lector universitar Gheorghiu vorbind despre experimentele rusilor
cu boabe de grâu de la Cernobâl, care cresteau anapoda cãci ADN-ul lor era permanent afectat si
distrus partial de radiatiile exploziei atomice, ADN-ul nemaicontinând informatia corectã de cum
trebuie sãcreascã si sã arate bobul de grâu la maturitate, însã prin a aplica frecvente radio de o
anumitã frecventã, grâul iradiat a început sã se refacã, ceea ce dovedeste cã aceste unde de
frecventã contin informatii catalizatoare, structurante si organizatorice reparatorii a organismelor vii,
animale sau vegetale, ca si a oricãrui element chimic din univers, asta fiind dovedit si prin multe alte
experimente asemãnãtoare.
Savantul Frits Albert Popp (https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp) a dovedit cã fototnii pe care
toate organismele vii le emit, sunt cei care acceseazã informatia structurantã. Notati cã ea zice acolo
si cã în anii ’79 Media (stim acum cã e condusã de satanistii evrei talmud-ieni, dusmani jurati ai
umanitãtii) a refuzat premeditat si sistematic publicarea descoperirilor desper biofotoni, dar în ultimii
ani când e dovedit unanim în lume cã fiecare secundã celulele noastre emit si primesc fotoni, Media
clasicã nu mai are putere odatã cu popularizarea internetului. (vezi minutul 34 aici
https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ)
Nota: Fotonul e particulã elementarã quanticã a tuturor formelor de radiatie electro-magneticã, inclusiv
lumina, celulele noastre emitând continuu fotoni in spatiu cerând informatii specifice, fotonii emisi
ajung la energia informationalã structurantã (& vibrationalã) de viatã a noastrã (“fantoma” aia a
noastrã care en însoteste tot timpul), acolo fotonii se incarcã cu informatia cerutã (e ca un camion care
vine la depozit cu un manifest pe care scrie ce vrea sã incarce din depozit, incarcã , si se intoarce
acasã cu incãrcãtura) si revin la celule, unde celulelel descracã informatia din fotoni, dupã care trimit
iar fotonii partial goi (numia cu informatia de cerere de anumite informatii) la unda de energie
informationalã structurantã a noastrã (“fantoma” aia..), care ne dã permanent informatii.

Frits Albert Popp a dovedit cã acesti fotoni emisi de noi sunt cei care asigurã coerenta (organizarea)
functionãrii biochimice corecte a organismului nostru, a fiecãrei celule în parte. Bine de stiut e cã
fotonii când vin încãrcati cu informatii, ei intrã în celulã, dar nu direct, ci prima datã trec pe la “poartã”
;) unde aratã manifestul incãrcãturii cu care au venit, “poarta” fiind ADN-ul nostru (aflat in fiecare
celulã), si ADN-ul trimite appi organizat informatia la celulele noastre, deci ca si cum camionul cu
portocale vine la magazin, dar nu vinde direct la lume, ci dã toatã încãrcãtura la magazin, si apoi
magazinul vinde portionat si ambalat frumos portocalele la public.
Frits A. Popp a descoperit cã fiecare celulã a noastrã efectueeazã peste 100.000 de reactii biochimice
în fiecare secundã(!). Înmultit la numãrul celulelor noastre (circa 37,2 trilioane, sau 37.200 de miliarde
de celule; vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body#Cells) înseamnã cã numãrul reactiilor pe
secundã (iar ziua are 86.400 de secunde!) e astronomic.
Savantii dau din colt în colt (de-aia s-or gândit ca de acum înainte sã facã numai laboratoare rotunde,
sã nu aibe colturi :D :D, ca sã nu aibe în ce sã dea sã îsi tot facã cucuie :D) acum cãci nu stiu CINE
sau CE anume e în stare sã organizeze mãcar numãrul si ordinea(!) darmai fiecare proces complet si
corect biochimic al tuturor celulelor noastre indiferent de câti fotoni am avea/emite/primii (fotonii sunt
doar transportori, ei nu FAC informatii, ci doar dau mai departe ce au primit si ei de la altii), si încã
efectuat paralel cu alte mii de mii de miliarde de procese din restul celulelor, cãci pentru un asemenea
calcul ar trebuii un supercomputer de mãrimea New York-ului, deci multimea informatiilor necesare
pentru toate aceste procese e ceea ce nedumereste savantii, cãci o asemenea structurã infomationalã
nu poate fi decât structura energetico-morficã immaterialã documentatã de Sheldrake, si care are
puterea de a organiza si galaxii întreg, cãci ADN-ul nu poate efectua aceastã coordonare la nivel
astronomic si complex, plus simultan.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Doamna Gheorghiu mai spune cã celulele nu folosesc multi fotoni decât dacã vorbim de celulele unui
organism inverior pe scara evolutiei. Cu cât un organism e mai evoluat, cu atât scade numãrul
fotonilor folositi de celule, pânã la minimum 1 foton pe celulã. Acesta poate asigura transportul
informatiilor de la celulã si înapoi, în ciuda celor peste 100,000 de procese biochimice pe secundã ale
celulei, din cauzã cã fotonul respectiv circulã cu vietza luminii, si dupã cum s-a documenta mai
devreme in aceste documentare (la nu mai stiu ce poze aici in album), în celule au loc procese
quantice** cu o vitezã si energie de bombã atomicã, literalmente. Si asta în fiecare celulã dintre cele
37.200 de mii de miliarde de celule ale noastre!
Fotonul e de fapt o luminã specialã de câmp electro-magnetic care detine un câmp informational (ca
un camion care e numai cabina, si care contine lada din spate cu incãrcãtura) în jurul lui, numit “câmp
biofotonic”, unde isi depoziteazà informatia pe care o transportã.
Fiindcã fotonul (orice foton) e deci totodatã si “câmp electro-magnetic”(!), dovedit fiind cã fotonul (deci
câmpul electro-magnetic) detine si transportã informatie complexã (venitã/primitã de undeva, nu
conteazã, dar fotonul/câmpul magnetoc CONTINE INFORMATIE COMPLEXÃ! Asta e relevant aici),
deci cã orice câmp magnetic detine informatie complexã (denumit “câmp informational de torsiune),
revenim la BACSISA, unde vorbeam (la primele pagini din abum) de informatia detinutã de câmpul
electro-magnetic al Pãmântului, care eu îl bãnuiam atunci cã el detine informatiile dimensiunilor
paralel ale noastre aici pe Pãmânt, deci cã ele redau acum întâmplãri deja întâmplate mai demult, cine
stie când, noi acum fiind doar actori într-un “replay” al propriilor noastre vieti sfârsite cine stie de câte
milioane sau miliarde de ani.
Oricum, de moment ce savantii stiu deja cã orice câmp electro-magnetc detie informatie complexã, e
ciudat cã NU am auzit încã niciun savant sã se întrebe CE INFORMATII detine câmpul electromagnetic al planetei noastre.
SPER sã nu fiu singurul treaz pe lumea asta si la propriu si la figurat (asta ca sã fiu si putin sarcastic),
desi sincer sã fiu am avut foarte multe momente în viata mea când simteam cã sunt singura fiintã vie
din existentã, restul fiind imagini creeate (probabil chiar de mine si apoi stearsã amintirea respectivã

ca sã pot sã trãiesc normal cu ideea cã totul e real) pentru mine ca sã îmi dea impresie de “lume în
univers” ;), când eu de fapt sunt singurul.
Am întrebat des lumea despre asta si nimeni au a avut vreodatã senzatia cã ar fi singurul din existentã
(din toate universurile), desi conform teoriei mele despre dimensiunile paralele ale universlui, oricine e
la fel (deci “undã informationalã de energie care vibreazã si astfel cãlãtoreste printre propriile sale
dimensiuni materiale incremenite ale universului”) caz in care oricine e tot singur în cãlãtoriiile lui/ei
printre dimensiuni, si desi toti ne vedem unii cu altii aici, toti suntem de fapt singuri in propria noastr
dimensiune care face comtact cu astea ale nostre doar un moment, cel folosit pentru a trece prin
dimensiunea asta cu viteza luminii, TOATE dimensiunile materiale prin care noi trecem (vezi pagina
de inceput cu poza color a golfer-ului ala) fiind diemnsiuni moarte, fãrã viatã, singura viata fiind noi(!),
acele dimensiuni materiale incremenite prinzând viatã doar în momentul astronomic de scurt în care
noi (ca undã de energie) trecem prin ele.
În traducere, toti oamenii ar trebuii sã fi avut mãcar odata senzatia de “unicitate” în univers descrisã
mai sus
** stiti principiul computerului quantic? Cel clasic când cautã ceva, deschide toate cele 1000 (de ex.)
de usi ipotetice ale lui, pe rând, pânã gãseste ce cautã. Computerul quantic deschide toate 1000 de
usi simultan si gãseste ce cautã.
Documentarul cu doamna Gheorghiu continuã prin mentionarea studentului lui Frits Albert Popp, care
a descoperit cã ADN-ul contine un adevãrat depozit de fotoni informaionali (transportori de informatii)
si cã ADN-ul ca urmare a acestei suplimentãri informationale de la acesti fotoni, conduce efectiv
organismul nostru (exact ca un guvern care dacã are bani multi, organizeaza bien societatea, salariile,
pensiile,m etc. Ca Islanda). Ea mai spune (episodul 38) si cã ADN-ul e ca o antenã de emisiereceptie, care transmite fotonii -cu cereri de informatii, venite de la celule- (la acele structuri morfice
din afara corpului nostru material), si primeste/receptioneazã fotonii veniti de la structurule morfice
externe, pe care odatã receptionati îi descarca de informatii, pe care apoi le foloseste la condus si
reglat întreg organismul, dar face asta TOT prin fotoni, din cauza vitezei lor enorme de circulatie fãrã
de care cekle 100.000 de reactii biochimice pe secundã a fiecãrei celule nu ar fi posibilã, reiesind cã
ADN-ul trimite la celule informatia necesarã cu tot cu fotoni (camioane ca exemplu) nu goalã.
Acest fapt confirmã si el teoria dimensiunilor paralele din BACSISA, unde eu sustin cã noi suntem de
fapt undã de energie informationalã de viatã, pe scurt “Life essence”, si cã noi dãm viatã (si
organizãm) materia noastrã**** cu informatia pe care o continem, noi (ca undã energeticã de viatã)
fiind ceea ce dã viatã, miscare si reglare materiei, fapt explicat si în documentarul de mai sus, dar sub
altà formã, fiindca savantii de azi au încã mai multe întrebãri decât rãspunsuri, iar subiectele mãcar
discutate(!) de ei, darmai dovedite, sunt mult în urma subiectelor discutate in manuscrisul BACSISA,
chiar si acum 40 de ani dupã ce l-am scris. O simplã analizã a anumãrului faptelor si teoriilor
prezemtate in BACSISA comparate cu numarul faptelor prezentate in aceste 3 documentare puse
împreunã, poate sã confirme asta foarte usor.
**** alimentãm ADN-ul fiecãrei dimensiuni paralele (materiale încremenite ale noastre) cu informatii,
asta fiind UNICA metodã doveditã stiintific prin care informatiile ajung la celulele materiale, caz în care
în conceptul prezentat in BACSISA referitor la CE suntem noi de fapt, adãugat la documentarul
stiintific cu doamna Gheorghiu in studiou, rezultã ca noi suntem de fapt si “undã informationalã de
energie morficã”, dar si “câmp luminos fotonic informational”, asta fiindcã avem nevoie de fotoni ca sã
transmitem informatiile la corpul(corpurile…paraelel etc.) material, din documentarele astea stiintifice
Nereiesind care e ORIGINEA fotonilor care circulã cu informatii între câmpul morfic structurant si
celulele umane. Ele au ca origine (de nastere) în celulele materiale umane (sau de altã natura)? Sau
ele origineazã în unda informationalã morficã? Analizând detailat documentatiile din cele 3
documentare stiintifice prezentate de Roxin, rãsunsul vine de la sine, si anume ca fotonii immateriali
au originea unda immaterialã informationalã virbrantã morficã. AIA e cea care CREAAZÃ materia,
organizeazã materia cu ajutorul informatiilro distribuite ei de fotoni, si mentine materia în conditie

optimalã reparând-o ori de câte ori se deterioreazã. Asta reconfirma teoria existentei noastre si a
dimensiunilor paralele din raportul/manuscrisul BACSISA.

FOARTE RELEVANT e la minutul 39 al documentarului
(https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ) e ce se întâmplã când moare un organism (fapt
dovedit stiintific prin experimente), tesut sau celulã, si anume cã acel organism/tesut transmite masal
si rapid cantitãti vaste de informatii, nu numai anuntându-si moartea, dar în special trimitând în jur
TOATÃ informatia sa structurantã, ca tesuturile din vecinãtate, dupã moartea sa, sã îl înlocuiascã cu
un organism/tesut identic lui, organismul nou trebuind sã aibã informatie geneticã identicã (conform
informatiilor pe care el le transmite masal în jur înainte de moarte), pentru a putea functiona propice în
zona/mediul respectiv.
Asta e confirmat si de experientele umane dinaintea mortii (sau dinaintea momentulu când CREZI cã
acum vei murii), cãci toatã informatia viietii tale pare sã iasã la suprafatã cu o vitezã uimitoare (ca o
“trecer in revistã”), în traducere popularã “ti-a trecut toatã viata prin fatza ochilor” sau asa ceva.
Apoi se explicã despre transmiterea/propagarea informatiilor noastre în jur (având în vedere ca noi,
deci celulelel noastre, transmit permanent în jur fotoni cu informatii), asta creeând o constiintã
colectivã de grup sau de natie, infortmatii care pot astfel fi transmise de la om la om sau de la
genaratie la generatie, prin fotoni, fãrã “viu grai”. Asta a mai fost documentat la poza cu pagina din
programul TV, unde explic similaritatea constiintei informationale colective, cu copacul vietii din filmul
Avatar. Apropo, conceptul copacum vietii” a fost pur dacic! El se gãseste ca simbol pe toate
artefactele dacice antice, de la scuturi dacice vãzute pe columnã si minumentul de la Adamclisi.. si
pânã la coifuri, topoare, cesti de ceai etc etc., verzi seria toatã aici si te lãmuresti:
http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/.
Apoi doamna Gheorghiu & Roxin explicã rezultatele acestei transmiteri ereditare de constiintã a
natiunii si pânã în ziua de azi, prin motivele ancestrale (dacice) vãzute si acum pe puzderie de
artefacte românesti, de la catrintze, unelte si porti, pânã la case, monumente etc etc.
Revenind la aspectul prezentat de doamna Gheorghiu, despre lumina fotonicã informationalã emisã
de organismul care moare, asta e identic cu ce am prezentat eu în manuscrisul celãlalt (“A fost si s-a
dus”), pe care il prezint în vreo 3 poze acum.., dupã ce termin povestea documentarului asta al lui
Roxin.
Sumarizând ideea fotonilor ca intermediari informationali între câmpul immateral structurant morfic, si
ADN-ul nostru material, de mentionat e cã “sufletul” nostru (ce numim noi “suflet”) existent înãuntru

corpului nostru material e de fapt câmpul structurant morfic” prezentat de savantii de azi ca fiind in
afara corpului material al nostru, înãuntru corpului material al nostru fiind câmpul morfogenetic, care ar
fi “sufletul” nostru, asa prezentând si eu documentatia acestui clip al lui Roxin.
Însã analizele astea duse la capãt pot dovedi usor cã nu existã camp morfogenetic si câmp morfic, ci
unul singur, aceste 2 câmpuri fiind unul si acelasi, iar el nu se aflã lângã noi, ci în noi. Descrierea (de
cãtre doamna Gheorghiu) a exemplului cu forma unei salamandre adulte fotografiate langa oul de
salamandra, era campul electro-magnetic, si nu câmp morfic sau morfogenetic. Iar fiindcã câmpurile
electro-magnetice sunt una si aceeasi cu fotonii informationali, putem deduce cã imaginea
salamandrei a fost doar o reflectie informationalã dintr-o dimensiune paralelã de univers, când
salamandra a fost deja adultã, oricât de incredibil ar pãrea asta acum. In fine, si ce pretindeam eu
acum 40 de ani pãrea cretinism crunt atunci, sau cel putin psihozã avansatã, dar acum cel putin pãrti
din acel/acest manuscrise sunt dovedite stiintific. Tot asa si concluzia fotografierii unei imagini dintr-o
dimensiune paralelã, îm timp ce credem cã fotografiem un simplu câmp electro-magnetic, care acum
pare idioatã, dar va fi doveditã în viitor, cãci e singura concluzie logicã & stiintificã.
În plus, nu am auzit în aceste documentare sã se fi spus cã fotonii din celulã pleacã undeva în afara
corpului dupã informatii, desi s-a amintit experimentul cu salamandra adultã (prezentatã ca “energie
informationalã structurantã pentru oul de salamandrã”) care ar transmite informatie oului de
salamandra. Deci din nou concluzionez cã nu e vorba de “fantome” (câmp morfic) lângã noi, ci ÎN NOI,
exact cum descriu eu circularea noastrã (ca undã informationalã energeticã de viatã) printre
dimensiunile paralele incremenite ale noastre, noi ocupând TOT corpul material prin care trecem, din
care preluãm (cu ajutorul fotonilor) informatii si experiente, si dãm lor informatii si experiente (si mai
ales decizii), astfel apãrând si sirul de dimensiuni paralele universale potrivite, conform informatiilor si
deciziilor noastre date dimesniunilor prin care am trecut, cãci cãlãtoria noastrã printre dimensini nu e
fixã. Ea se schimbã în orice moment si ia orice întorsãtura e posibilã, ca urmare a deciziilor noastre
dlãsate în dimensiunea precedentã.
Nu stiu daca doamna Gheorghiu a inteles gresit experimentul facut de altii (si descris de ea aici cu
salamandra adultã ca si câmp electromagnetic, “lângã” ou), sau l-a înteles bine si cã salamandra
adultã (câmp morfic din viitorul oului) era chiar lângã oul ei insãsi, deci lângã ea însãsi din trecutul ei,
cãci daca asa e si a înteles bine, aia nu e camp morfic din prezentul nostru si al oului (nici nu are cum!
Cãci e o salamandrã duptã acolo, pe cand ea e în prezentul nostru abia in stadiul de ou!) ci o
dimensiune parelelã din viitorul ei insãsi, tocmai fiindcã în prezentul nostru, cei care ne uitãm acuym la
ou, oul e diar in starea de ou, nu de nici pe departe in starea de salamandra aduta, starea aia
întâmplându-se abia în viitorul acestui prezent, NU acum!
Iar daca vedem totusi ACUM salamandra adultã (ca si camp morfic), e clar ca privim în viitor la ea,
prezentul ei fiind delimitat la stadiul ei de ou si atât.
Relevant e cã Roxin a intrebat acolo daca exista camere din alea speciale si în România si putem face
si noi poze din astea, doamna Gheorghiu spunând ca DA.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai observ si cã de moment ce nu corpul nostru (ca 1 singur obiect) are un câmp morfic,
electromagnetic etc., ci fiecare celulã a noastrã, toate acele câmpuri minuscule unindu-se într-un
câmp general din jurul corpului nostru (ca si cum purtãm un “palton” de energie pe noi), e imposibil sa
existe câmpul general morfic (sau electro-magnetic, electrostatic etc.) a organismului nostru “în afara”
corpului nostru într-o anumitã parte (dreapta sau stanga, jos sau sus.. etc.) a corpului nostru, si în altã
parte nu, cum reiese din descrierea experimentului cu salamandra, caci astfel ar reiesi ca celaltã parte
a corpului nostru ori nu are câmp el-mag. sau morfic deloc, ori are dar si l-a mutat cu totul in afara
corpului nostru, sus dreapta undeva lângã ureche de ex. ;).
Caci chiar dacã asa e, si exista o anumita pozitie a acestui câmp langa corpul nostru, care e motivul
determinarii pozitiei respective?

În plus e determinat cã (,) câmpul morfic e baza (informationalã & energeticã) a tot ce existã, cel putin
la noi ca oameni când e vorba de câmpul nostri propriu morfic, de la el pornesc informatiile via fotoni,
fotonii duc informatiile la ADN-ul celulelor, de unde ADN-ul coordoneaza situatia in celule.
Experimentele stiintifice plaseazã câmpul electro-magnetic între câmpul morfic si ADN-ul celulelor
noastre, ca un fel de intermediar.
Având in vedere cã fotonii (https://en.wikipedia.org/wiki/Photon) sunt una si aceeasi cu lumina si una
si aceeasi cu câmpul magnetic (deci si ca fotoni, si ca si câmp electro-magnetic, el contine informatii
pe care le aduce de undeva, si le duce undeva; vezi intre minutul 36:30 si 37:15 aici toate astea
https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ), putem accepta simplu si direct relatia:
“camp morfic  camp electro-magnetic (totodatã si fotoni transportori de informatie între ADN si
câmpul morfic, dus-întors)  ADN  celulele corpului nostru material”.
Dar acum începe distractia(!), cãci de moment ce cu aparate speciale se observã fotonii/câmpul
electro-magnetic în afara corpului nostru, UNDE e pozitionat atunci câmpul morfic??
Un procedeu simplist, folosit si de criminalisticã in cazuri cand calculeaza traiectoria unui glonte in
cazuri cand acesta a trecut prin 2(sau mai multe) obstacole paralele (ca un geam dublu de ex. dar din
placaj, care nu s-a spart, are doar gãuri in el), e sa puna un tub subtire [asta era mai demult, azi
folseste raza laser, acelasi ca si indicatoarele alea de 2 euro, cu punct” (e linie de fapt) rosu] mai lung,
prin ambele gãuri, se uitã prin el, si vede direct departe sursa glontelui, deci originea/locatia
puscãciosului :D (alte variante absurde comice fiind “puscar, puscãlãu, puscant, puscator, puscaci
etc.. :D :D. Asta ca sã mai glumim putin). OK. Pãrãsind circul si revenind la seriozitate, remarcãm (ca
urmare a experimentului cu “salamanda adulta ca fantoma, langa oul ei propriu de fiintã”) cã linia
traiectoriei informatiei dintre celule si câmpul morfic, ne duce undeva în afara corpului nostru.
After all, dacã fotonii (campul electro-magnetic) sunt/e in afara corpului nostru, si destinatia lor e ADNul din corpul nostru, dacã câmpul morfic s-ar afla in corpul nostru, fotonii nu au ce cauta in afara
corpului nostru, deci dacã pleaca din corpul nostru (camp morfic), ies afara din corp (camp el-mag.) si
iar revin de unde au plecat, in corp, la destinatie, sa informeze ADN-ul, ca si cum din Olanda, cand
vrei sa mergi in USA, in loc sa o iei la stanga direct USA, o iei inspre Asia, China, si vii pe partea
aialalta, ocolire inutilã, iar noi stim ca organismul nostru (ca si câmpurile noastre multiple
informationale) nu fac lucruri inutile.
Prin diferite experimente e demonstrat cã noi (ca unde de energie informationalã vibrantã) suntem în
contact permament cu celelalte persoane din univers, prin intermediul câmpului morfic universal, care
se pare cã umple tot universul, cum apa ar umple un borcan, absolut pânã sus la gurã, astfel cã (asa
cum e mentionat si în documentarele Roxin-Gheorghiu) când 2 frati gemeni identici (sau 2 particule
din aceeasi “mamã”) sunt edspãrtiti de orice distantã, chiar si 1 miion de ani luminã, în momentul când
o particulã (sau 1 frate) primeste un stimul, cealaltã particulã (“frate” cu prima particulã), oricât de
departe ar fi, simte simultam stimulul si reactioneazã în acelasi fel simultan.
Asta e posibil doar dacã suntem conectati toti la câmpul morfic al universului, noi fiind extensii ale
acestui câmp morfic universal, care ca “pãrti” divizate din intregul câmp morfic, suntem tot atât de
“atotputernice” cât si câmpul universal, si totodatã detine aceeasi cantitate de informatie, fiecare dintre
noi, fiindca pe deasupra si câmpul morfic immaterial nu are masã sau volum, si ca atare în el distanta
nu are valoare (iar timpul stim deja cã nu “curge” ;) în nicio directie, ci el existã simultan în tot
Universul), e automat posibil ceea ce s-a demonstrat recent, si anume ce am explicat mai sus cu cele
2 particule (sau frati) despãrtite de 1 milion de ani luminã, care pot face ceva simultan dacã doar unul
dintre ei e informat de ceva primind un stimulent informational, informatia respectivã ajungând în
acelasi timp si la celãlalt, 1 milion de ani luminã mai “departe”, într-un cadrul unui câmp morfic
universal, înãuntru cãruia distantele si timpul nu au valoare, cãci ele acolo nu existã.
Continuând explicatia de mai devreme, dar în termeni cât mai simplii, despre poza experimentului cu
“salamandra adultã lângã oul ei propriu”, câmpurile morfice nu au ce cauta aiurea in aer langa noi,
dacã apartin 100% de noi. Daca au nevoie sa ne conduca prin transmitere continua de informatie,
locul cel mai eficient e cat mai aproape de noi, de celulele noastre si de ADN, deci în noi, suprapuse

peste noi, ca si cum ai fi o perosna dubla, formatã si din materie, si din immaterie, in sens de undã
informationalã de energie (morficã), fapt dovedit deja la analiza apei (vezi asta aici la minutul 19:07 în
documentarul de mai sus.., ãsta: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) si de alte
experimente care dovedesc ca tot ce existã în univers, existã la 2 nivele suprapuse, si materie si
immaterie (undã de energie), ceea ce in principiu nu e nou, fiind învãtat la scoala primarã cã universul
e format din materie si antimaterie, însa scoala clasicã cretinã ne-a învãtat “sã ne temem de
antimaterie” ;) si sa o considerãm “diavoleascã” ;) si cã ea ar fi “distrugãtoarea materiei” ;), ceea ce e o
aberatie colosalã avand in vedere ca tot ce existã in univers e format din 50% materie si 50%
antmaterie intr-un echilibru perfect (fãrã antimaterie materia nu poate exista, deci nici universul!),
cretinii supraplãtiti inutil adunati cu lopata in Elvetia (https://en.wikipedia.org/wiki/CERN) si acum (de
zeci de ani deja de fapt!) se chinuie sa “recreeze universul” ;) ciocnind particule de materie si
antimaterie in tubul lor cretin numit si “accelerator de particule” (crezand ca dacã reusesc “e loc/spatiu
destul pentru un Univers in Elvetia” ;) ??? Si nu distrug tot universul sau toata dimensiunea asta de
univers, cu el? Duuh! Vezi https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider).
In fine, sunt peste 30.000 de acceleratori de particule in lume, mai toate creeate si sponzorozate de
evrei masoni, ca deh.. scopul evreilor e sa extermine umanitatea, conform ordinului dat lor de zeul
evreilor Satana/Baphomet, dar aia e alta chestie.
Dar fiindcã e dovedit cã in spatiul quantic masa (materialã) nu are valoare, un univers de 1 cm
diametru poate fi egal cu unul tot atât de mare cât universlui nostru vizibil în care trãim, deci jucatul cu
particulele la CERN si peste tot în lume eu îl consider catastrofal si 100% idiot. Universul însã are grijã
sã repare situatia si sa se apere si de prosti, asa ca sperãm ca nu vom dispãrea din existentã din
cauza maimtelor evreiesti talmud-iene anti-umanitate, jurate etern sã ne extermine pe toti., conform
talmud-ului evreiesc.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuând explicatia de mai sus (doevditã stiintific prin logica dar si prin experimentul apei mentionat
mai sus) a pozitiei câmpului morfic în noi si NU lângã noi si nici in afara corpului nostru, e clar ca
aparatele alea speciale nu au vãzut VIITORUL acelui ou de salamandrã (ca salamandra adultã) in
PREZENTUL celui care a fotografiat-o/filmat-o (deci 2 timpuri care se suprapun! Vezi pagina 39 a
acestui manuscris, Bacsisa) ca “energie electro-magneticã, ci ca dimensiune paralela a propriului ei
trecut, ca ou. Stiintific vad ca au numit-o “energie structuranta a oului” care trimite informatii oului cum
sa se faca mai departe pana creste mare.
Dar fiindca ea e “camp electromagnetic” (asa se mentioneazã si in documentar) si aia e doar un camp
de informatii provenite de la “altceva” (fotonii/campurile electromagnetice NU FAC informattii, ci le
transportã de unde le-au primit, la locul unde informatiile acelea sunt destinate), nu mai putem numii
câmpul ala electromagnetic (salamanda adulta) “câmp structurant” ;), ci “taxi de informatii” care ele
insisi vin de la realul câmp structurant, si care NU e câmpul electro-magnetic in forma de salamanda
aia adultã din experiment, ci câmpul morfic, numit de mine si “life essence”, “undã informationalã
vibratoare de energie” etc.
Si APROPO, asta îl sprijinã si pe Sheldrake în teoriile lui, care astfel nu mai sunt teorii ;), ci fapte
concrete dovedite stiintific, cãci de moment ce e dovedit stiintific si experimental cã de la câmpul
nostru magnetic (fotoni) vin informatiile în corpul nostru la celule (via ADN), informatiile astea vin “de
undeva”! Si tot în “undeva”-ul ala se duc informatiile (iar transportate de fotoni/câmp electro-magnetic)
emise de celule (tot via ADN).
Asa cã oricum ai numi “undeva”-ul ãla, “câmp morfic” sau… orez cu lapte., .whatever, numele nu e
important, ci dovada cã el EXISTÃ. Iar asta îl sprijinã (si îi dã dreptate) si lui Sheldrake si mie.
Mie mai mult probabil, fiindcã Sheldrake a venit cu teoriile astea abia in 1981
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake#A_New_Science_of_Life), eu explicând astea încã din
1976. Nu cu tot felul de cuvinte impozante cum fac americani întotdeauna, dar simplu si direct, pe
întelesul tuturor, ca dacii angtici, directi si clari (+ sinceri), proverb despre ei rãmas in multe tãri din
lume, inclusiv Olanda, zona dacilor (Nord Holland, care si acum are steagul tricolor dacic, galben,

rosu, albastru, plus caciula dacicã, plus obiceiuri dacice, cuvinte dacice etc..), zicala “recht door zee”.
În traducere tãrãneascã româneascã: “direct, fãrã ocolisuri”, sau “cei-i in gusã (e)si-n cãpusã”.
Sumarizând toatã pãlãvrageala asta lungã, ce am vrut sa demonstrez cu ea e Teoria Dimensiunilor
Paralele din acest manuscris (BACSISA) unde încã de la pagina 9 explic tot mai detailat cum energia
noastrã immaterialã de viatã (ceea ce noi suntem de fapt, deci “life essence”) trece prin sirul nesfârsit
a dimensiunilor noastre paralele (culegând si dând informatii fiecãrei dimensiuni materiale prin care
trece, cu ajutorul fotonilor “taxi”, dus-intors) astfel creeându-si iluzia de miscare a “corpului material în
spatiu material”, când de fapt e vorba doar de o miscare a undei noastre de energie (“life essemnce”m
asta suntem noi, doar, unda informationalã de energie) în spatiu material, ca si explicatia cu “moving
pictures” de mai devreme. Asta e dovedit prin multe aspecte discutate si dovedite stiintific in cele 3
documentare cu Roxin/Gheorghiu mentionate mai devreme, dar aici adãugãm acum si aspectul
circulatiei informatiei (ca “undã informationalã vibratoare de viatã”, sau “life esence”) din afara corpului
nostru material***, în corpul nostru material, conform explicatiilor de mai sus (toatã palavrageala cu
salamandra si implicatiile ei pe experiment), asta e na si aceeasi cu teoria diemnsiunilor paralele,
udne noi ca unda informationala de viata venim din afara dimensiunii noastre material a diemnsiunii
din fata noastrã de exemplu, intram in ea, culegem de acolo informatie si dam acolo informatie, iesim
din ea si intram in urmatoarea unde facem la fel.. si tot asa la infinit, principiul ramane acelasi deci ca
noi ca unda informationala vibratoare, de viata venim intotdeauna in fiecare dimensiune materiala a
noastra DIN AFARA acestei dimensiuni materiale ale corpului nostru, fapt dovedit de experimentul cu
salamandra unde “informatia structurantã” crezutã ca fiind salamandra adulta fantoma (nu era, ea era
doar taxi-ul cu informatii, plecat de la sursa ei din dimensiuni invecinate, dar ok, si dacã era ea
“informatia structurantã” care apoi intra in ou..), ea venea in prganismul material DIN AFARA
organismului de destinatie! Fapt dovedit stiintific fara doar si poate.
Iar asta dovedeste CLAR teoria dimensiunilor paralele explicatã de mine in 1976 si petrecutã pe
pielea mea in 1975, ca si METODA propagãrii noastre (ca undã informationalã d eenergie vibrantã) în
dimensiunile noastre parelele materiale, prin a arunca înainte (ãia stau înainte permanent) fotoni cu
informatia pe care o transmitem dimensiunilor materiale în care vrem sã intrãm, înainte de a intra
efectiv în dimensiunea respectivã, si pânã intrãm în dimensiunea respectivã fotonii (care totodatã sunt
si câmp electro-magnetic, deci ca si salamandra aia adultã fotografiatã lângã ou) au predat deja
informatia noaostrã (de la noi ca “undã..etc.”, life esence) la coprul material al nostru din dimensiunea
aia, si se întorc deja de la coprul material la noi cu informatia dobânditã din corpul respectiv material al
nostru, dupã care noi ne adãugãm informatia aia primitã, prin fotoni, la totalul informatiilor adunate în
noi (noi ca “undã informationalã..”) pânã la ora aia (din toate celelalte dimensiuni prin care am trecut
pana acum),apoi iesind din dimensiunea asta materialã si pregãtindu-ne sã intrãm în urmãtoarea, iar
“aruncãm” (vine vorba “aruncãm”, fiindcã ei stau in fata/înaintea noastrã tot timpul) fotonii înainte, care
astfel depun toatã informatia noastrã (dobânditã pânã acum din TOATE dimensiunile prin care am
trecut) in dimensiunea materiala paralelã in care vorm intra acum, pana intram de tot numai bine
fotonii au depus informatia noastra acolo si s-au reintors cu extra input nou.. si tot asa, asta fiind
maniera de “cãlãtorit” a noastrã printre infinitatea dimensiunilor noastre paralele arãtate si prin foto
color la pagina 9 jos (al manuscrisului BACSISA; vezi albumul ãsta).

Tehnic vorbind, câmpul morfogenetic e câmpul informational existent în tot corpul nostru, si care
contine toatã informatia organismului nostru pânã la nivel subatomic, astfel fiind posibilã
transmutatiageneticã (ADN-ul) celulelor, cum e explicat în documentar (nu stiu dacã în ãsta sau in
celelalte 2) la experimentul si cu soarecele**, si cu rana omului***.
Iar câmpul morfic e “Master-ul” informatiilor noastre, si nu numai ale noastre, ci a întregului Univers,
deci inclusiv toate informatiile strãbunilor nostrii din care noi descindem.
Acest câmp morfic e cauza existentei “constiintei colective a neamului” (simbolizatã si în filmul Avatar,
inspirat de la dacii agatârsi, cu Pomul lor inforamational/luminos/fotonic, dacã vã mai amintiti filmul.
Iar existenta câmpului) ca si cauzele conceperii ed cãtre noi a dimensiunilro paralele ale umniversului,
informatie existentã in acest câmp morfic.
Având in vedere cã acest câmp morfic detine toate informatiile din Univers stiind “tot” (stiintific e
explicat si exprimat în lume si in documentarele astea cu Doamna Gheorghiu, e ceva care contine
“matricea informationalã de organizat si întregi galaxii”, dar informatiile oamenilor de stiintã actuali
referitor la câmpurile morfice, sunt încã în stadiu infantil, de-aia lipsa de informatii majore, despre
câmpul morfic, în documentarele astea), iar noi numim “tot” entitatea numitã de noi “Dumnezeu”,
fiindcã fiecare dintre noi are un câmp morfic prin care noi avem contact (si acces) la toate informatiile
posibile din univers….., concluzia o trageti singuri. ;) :).
Important de retinut e cã acest câmp morfic ne transmite continuu informatiile pe care le detine, dar
noi suntem prea subdezvoltati (sau insensibili) sã receptionãm corect si complet aceste informatii.
** la soarece îi lipsea coada, doctorul i-a pus/implantat acolo o bucatã de lãbutã de soarece în loc de
coadã, iar lãbuta si-a schimbat ADN-ul, crescând acolo ca o coadã, nu ca o lãbutã, fiindcã acolo
conform informatiei morfogenetice (matritei) corpului nostru, acolo trebuie sa fie o coadã. Deci câmpul
morfogenetic e ceva immaterial (desi unii incearcã sã il numeascã ba “celule”, ba adn..etc), care
contine copia informationalã exactã a organismului nostru, acest câmp având puterea de a ordona
ADN-ului sã se reorganizeze, si sã creeze duplicatul celulelor care lipsesc, în locul unde ele au fost
furate, distruse etc. dacã acest câmp structurant “nu existã”, si ADN-ul nostru e cel de unde ne
origineazã informatiile, ADN-ul lãbutei soarecului rãmânea lãbutã.
La oameni nu s-au fãcut asemenea experimente (cred), dar cercetãrile stintifice aratã clar cã la nivel
celular o modificare a ADN-ului celuelor noastre are clar lor, când ele înlocuiesc alte celule total
diferite, celulele noi înlocuind/clonând perfect celulele de destinatie, fãrã nicio deosebire.
** la rãni mari (caz de rãzboi, accident etc.) unde lipsesc multe celule sau bucati mari de organe,
câmpul morfogenetic dã ordin la celulele invecinate (care au un total alt ADN, pentru o altã formã si
functie în organism), sã migreze la locul rãnii unde lipsesc celule, dã paralel ordin si la ADN-ul acestor
celule migratoare sã îsi schimbe informatia geneticã (ADN-ul) în ADN-ul celulelor lipsã, pe care astfel
acum celulele astea noi le vor înlocuii la perfectie, identice cu cele distruse/lipsã, locul gol al rãnii fiind
umplut curând cu celule sau organ perfect identic celor/celui distrus în accident/rãzboi.
Iar locurile de unde au plecat aceste celule migratoare (un fel de “ajutur de cruce rosie”), nu au de
suferit, cãci câmpul morfogenetic ia câte o celulã de aici, una de acolo etc.., cum ai da ca popor,

fiecare câte 1 leu la unul care astfel ajunge multimilionar. Iar la popor leul ãla (pe cap de
locuitor/darnic) nu îl afecteazã, cãci si-l recupereazã urgent. Si asta (auto-clonarea celulelor) a fost
demonstrat stiintific.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Teoria asta (a mea, despre “parallel dimensions”) e sprijinitã si de faptul ca stim deja ca noi avem un
câmp electro-magnetic în noi si in jurul nostru (ca un start subtire pe corpul nostru, peste tot), stim cã
acest câmp magnetic e câmp informational fotonic, care aduce in corp informatiile de “undeva”, caz in
care e clar ca acel “undeva” e (sau vine din) afara corpului nostru, intrând in corpul nostru prin câmpul
magentic (care e “taxi de/cu informatii”) respectiv, lãsându-si informatiile, si preluând alte informatii de
la corpul nostru material****, EXACT cum au dovedit experimentele stiintifice explicate in cele 3
documentare cu Roxin/Gheorghiu, unde se tot repetã cã ADN-ul transmite si receptioneazã (ADN-ul
fiind pe post de antenã emisie-receptie) informatii de la câmpul morfic prin fotonii care fac un continuu
dute-vino, încarcati cu informatii din ambele pãrti, cu destinatia ambelor pãrti.
Bineînteles cã distanta dintre o dimensiune si alta e aproape nihil, viteza noastrã (ca “life essence”) de
propagare printre dimensiunile noastre paralele fiind imensã (deci “iesirea afara” dintr-o dimensiune si
“intrarea” in dimensiunea urmatoare e mai mult teoreticã din cauza vitezei ei imense, noi petrecând
majoritatea timpului inauntru dimensiunilor noastre paralel materiale, si mult mai putin “intre
dimensiuni” ;), mai ales din cauza principiului de “univers compact”, unde “distante între dimensiuni” ;)
nu existã în mod real ci doar teoretic. Unde sfarseste o dimensiune, incepe cealaltã, expresia “life
essence vine din afarã”, insemnând de fapt “vine din dimensiunea precedentã”, ceea ce poate fi
considerat ca “din afara dimensiunii unde ajungem acum, venind din cea trecutã”), dar tehnic vorbind,
aceastã vitezã “de cãlãtorie” a noastrã trebuie sa fie mai micã decât viteza fotonilor (care
documentarele sustin cã e viteza luminii, si care astfel pare rapidã ;) dar nu e asa rapidã), altfel nu ne
putem face schimbul de informatii cu dimensiunile materiale prin care trecem.
**** corp apartinând numai acestei dimensiuni, fiecare alta dimensiune are corpul nostru material înca
o datã, cu un pas inainte sau inapoi (sau drepta stanga etc.) fatã de dimensiunea de langa ea,
depinde de programarea initialã de catre univers.

Revenind la aspectul dovedit stiintific cum cã cu cât o fiintã e mai înaintatã pe scara evolutiei, cu atât e
mai nevoie de mai putin fotoni (cãci organismul respectiv detine deja multã informatie organizatoare)
iar omul are in general 1 foton pe celulã, iar mai putin decât 1 foton nu existã, e clar cã “Dumnezeu”
(sau “Universul”) e un om, si nu altã fiintã/animal, acum si acest fapt sprijinind documentatiile
manuscrisului BACSISA despre Dumnezeu ca fiintã umanã si ciclul infinit al vietii lui, ajungerea la
capãtul ciclului, creearea de alt univers..etc.
La minutul 41 reia subiectul deschis la minutul 9:30, despre rezonanta morficã, deci propagarea
constiintei individului si al unui grup sau societãti, la generatiile viitoare, astfel existând conceptul de
“constiinta neamului”, care poate supravietuii la infinit într-o natiune/rasã.
Interesant de stiut e si cã aceste câmpuri morfice sunt eterne. Ele nu mort niciodatã cãci nu sunt
supuse legile fizicii clasice. De-aia se si punu incuiatii si conservatorii la dovezi stiintifice noi, fiindcã
edacã ar accepta cã ele sunt valabile, înseamnã cã tot ce au învãtat ei pânã acum si din ce si-au dat
doctoratul, nu mai au valoare deloc, ei fiind acum categoristiti ca “prosti”.
Aceeasi problemã e si cu istoria noastrã realã, contestatã nu numai de anti-românii rãuvoiti, dar si de
multi români reali care si-au dat teza de doctorat dupã teoria (falsã) a romanizãrii dacilor, iar acum
acceptând acea teorie ca falsã, automat si teza lor de doctorat e falsã si fãrã valoare, care le ia lor
automat titlul de doctor, ca si functia pe care o ocupã, plus salarul etc etc., fapt explicat si de profesori

de istorie in studiou la emisiuni gãzduite de Roxin, unele fragmente fiind gãsite si in seria istoriei
noastre mentionate mai devreme.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Revenind la constiinta neamului (suma informatiiei neamului nostru) care e transmisã prin spatiu-timp
la fiecare generatie a natiunii noastre dacice, ea fiind receptionatã mai puternic si în masã de cei mai
receptivi sau cei care sunt cât mai identici structurilor morfice ancestrale care transmit acele informatii,
nar fi bine ca toti românii sã fie mai atenti la ce informatii annesctrale primesc/detin, sã nu le nege
intrarea si nici existenta si sã noteze orice stiu sau cred ca stiu. Nimic nu e imposibil. Ce pãrea ieri
ridicol, azi e dovedit stiintific. Undeva pe facebook am vãzut un desen cu unul cu falxul, si deasupra
lui scria: Fii demn! În tine s-au strâns si trãiesc toti strãmosii/strãbunii tãi”.
În traducere, în fiecare dintre noi trãiesc TOATE generatiile trecute (ca si informatia totalã a FIECÃREI
GENERATII anterioare ale noastre!) de la începutul timpului si pânã astãzi.
Unii o scriu pe hârtie, alttii o tin secretã crezând cã e bazaconie, iar altii nu stiu si nu fac nimic, pentru
cã nu sunt destul de receptivi.
TU, cititorule, din care categorie faci parte?
Ce specificã doamna Gheorghiu la minutul 41:30.., despre dobândirea informatiei structurante de la
antecesori”, mã face sã vãd cã eu am dobândit o mare cantitate de informatie structurantã de la
antecesori pânã în cele mai vechi timpuri. Întrebarea er doar ce fac cu ea. Bineînteles cã m-am
hotãrât sã o distribui la toti românii. TOT ce fac eu pe facebook e în slujba neamului românesc. Pe
scurt, eu postez informatii de tot felul pe facebook (politice si istorice). Rãmâne doar la români ca sã le
citeascã. Si nu sunt singurul care face asta pe facebook, ci puzderie de români.
Important de retinut e cã informatia structurantã morficã se poate diviza la infinit fãrã sã îsi piardã
puterea si suma informatiilor pe care le detine (ca si cum 1 mar se imparte la 4 oameni, fiecare dintre
cei 4 oameni primind câte un intreg mar, si nu câte un sfert de mar), fiindcã informatia structurantã
morficã nu se împarte in sensul înteles de noi cei din lumea materialã, ca exemplul cu mãrul, ci se
propagã prin vibratie, si astfel se duplicã în câte copii vrea el, ca niste imagini identice dintre oglinzi
paralele, al cãror numãr poate atinge infinitul.
Asta înseamnã cã orice român actual poate primi/receptiona TOATÃ informatia ancestralã a întregii
sume de strãmosi ai nostri, adunatã din toate timpurile, fãrã pierdere de informatii.
PE SCURT, de moment ce câmpurile informationale morfice existã si ele transmit informatii, singura
PROBLEMÃ e receptionarea acestor informatii ancestrale, de cãtre noi, românii de azi.
La fel si ADN-ul se poate inmulti ca si oamenii, de exemplu in caz de clonare a unui om, dar si a altor
specii de animale sau plante, care in prinicipiu se cloneazã de milioane de ani deja (cei in urmã cu
istoria si arheologia se exprimã în “zeci de mii de ani”), prin metodã naturalã:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloning#Natural_cloning astfel cã în cadrul exemplului de mai sus cu
mãrul, când împarti un mãr în 4, la patru oameni, mai ales când vorbim de câmp morfic si diviziunea
sa prin frecventã de vibratie, (deci diviziunea noastrã proprie), din mãrul ala singur, fiecare din cei 4
oameni se alege cu câte un mãr întreg, asta fiind principiul fizicii quantice în acest context, contrar
principiile clasice ale fizicii.
Important de stiut e cã ultimele descoperiri stiintifice au demonstrat cã noi NU suntem guvernati de
legile fizice clasice, ci de cele quantice, de la cele mai mici particule subatomice ale noastre (care s-au
dovedit a fi unde de energie vibranta informationalã si NU particulã/materie) si pânã la organismul
nostru întreg, deci ar fi bine sã ne familiarizãm de pe acum cu aceste concepte aparent sci-fi de
“împarti 1 mãr la 4 si te alegi cu 4 mere” ;) :) (deci ca si cum l-ai înmultii, când ti de fapt îl împarti), cãci
descoperirile stiintifice viitoare ne vor ajuta tot mai mult sã ne întelegem constructia realã a ceea ce
suntem noi de fapt, deci “unde de energie informationalã”, si NU materie cum am crezut pânã acum,
iar ca undã informationalã noi detinem si informatia durerii de exemplu, deci daca cineva ne loveste

pretinzând cã “uite, dacã nu esti fãcut din materie, cum te doare materia atunci?”, asta e pentru cã
informatia pe care noi ca undã de energie o detinem, ne informeazã cã materia/corpul nostru e lovit,
transmitându-ne informatia asta prin informatia primitã de la corp/organism/materie (vezi la alte poze
aici unde explic metoda de trecere a noastrã ca undã informationalã printre dimensiuni, cãci si dãm si
primim info de la dimensiunile noastre materiale prin care trecem) si care e informatia de durere.
Noi stim deja si cã informatia de durere in creier ne face sã simtim si sã reactionãm la durere, si nu
leziunea corporalã care doare(!). Daca senzorii din locul leziunii sunt adprmiti sau lipsesc (caz de
paralizie de exemplu), sau dacã senzorii din creier care primesc informatii de la partea lezatã sunt
absenti sau anesteziati etc.., durerea NU e sesizatã de noi.
Singurul lucru care creeazã durerea noastrã în creier e INFORMATIA cã ceva e lezat/lovit, si nu locul
lovit (material) in sine. Asta e deja.. învãtat la scoala primarã de ani si ani de zile.
Iar asta ne readuce la starea noastrã realã, si anume “unde de energei informationalã vibratoare”,
întelegând acum si cã durerea si orice altã senzatie oprimim, sunt doar informatii de o anumitã
frecventã.
Nota: Explicatiile de la pozele albumului ãsta sunt exprimate cât mai simplist prosibil, (pentru a fi
intelese de oricine), cum am si promis la primele poze din el.
La minutul 7:40 aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ se explicã scurt si concret CE
e câmpul morfogenetic, si apoi ce e câmpul morfic. Vezi asta pânã la minutul 8:36, deci 56 de
secunde total.
Ulterior, câteva luni mai târziu Doamna Gheorghiu a mai venit cu un alt “update-documentar” în care
explicã mai multe. Link-ul la ddocumentarul ãla îl aveti mentionat des la pozele din albumul ãsta, dar
aici încã o datã: https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA.

Pozã gãsitã pe facebook acum recent, care dovedeste nu numai una si aceeasi teorie a dimensiunilor
paralele demonstratã în albumul ãsta încã de la primele poze, dar si cã sunt si altii care au reusit sã
extragã aceste informatii din subconstientul lor (care si el ia informatii de la ADN, care si el i-a de la
câmpul sãu morfic propriu/individual, parte a Universului).
Respectiva (de unde am poza asta) adãuga acolo cã asta (ce scrie aici) apartine de filozofia (stiinta)
anticã a lui Buda, care stim cã era DAC. Deci vorbim de stiinta/filozofia Zamolxianã.

Am încheiat acum pãlãvrãgeala despre documentarul lui Roxin cu doamna lector universitar
Gheorghiu în studiou (“La limita cunoașterii - Secretele câmpurilor morfogenetice, 21 februarie 2016”),
si voi posta acum 2 sau 3 poze din manuscrisul celãlalt al meu care a supravietuit cataclismului mamei
mele (“A fost si s-a dus”) cãci are legãturã directã cu acest documentar, dar înainte de aia notez ceva
chestii mãrunte scrise de mine pe memo-uri când îi ascultam documentarele (toate 3).
Într-unul am auzit de un caz cu unul cu lipsã partialã de creier si care funtiona normal amintindu-si de
toate.., desi initial dupã accident a avut lipsã de memorie din cauza lipsei pãrtii decreier ca urmare a
accidentului (nu mai stiu in care documentar, dar userul “granitee cunoasterii” are multe documentare
acolo). Asta confirmã existenta câmpurilor morfice, altfel nu avea de unde sã se recreeze

informatia/memoria, fapt identic cu exemplul în documentarul descris mai sus, despre rana omului si
celule distruse total si aruncate apoi de leucocite, care apoi se refac identic cum au fost si cu acelasi
ADN, din celule vecine total strãine de ele initial, si cu un alt ADN.
Cine îsi mai aminteste televizoarele clasice la care cãuta-I canalul si între canale vedeai numai “pureci
gri”, stiinta de atunci sustinea cã ãia sunt reziduri de sunet de la fenomenul “Big Bang” ;), apoi au spus
cã purecii aia sonori sunt semnale din univers care acum comunicã între ele dar noi nu întelegem ;),
ca astãzi sã se revinã (asta fiind concluzia mea, nu am auzit acum savanti despre subiectul ãsta,
probabil fiindcã toti au acum plasme sau lcd/led si nu mai vãd pureci la televizor) la o concluzie nouã
conform teoriei câmpurulor morfice, si anume cã aia e informatia de care e întesat universul, si care e
informatia fotonicã dintre câmpurile morfice si particulele de materie, ca si informatiile fotonice dintre
câmpurile morfice între ele, indiferent cã sunt directe în acealsi timp, sau transmise peste generatii.
Purecii ãia multi par un haos pentru noi fiindcã sunt prea multi si prea rapizi, noi neîntelegând (cu
ochiul liber) nimci din haosul ãla, însã acum stim ca universul e un “haos organizat”, la dimensiuni
cosmice, care pãtrunde si pânã în particulele noastre subatomice, care sunt de fapt unde vibratiare de
informatie, care vibreazã încontinuu informatii în jurul lor.
Si apropo, chiar si adeptii “exploziei” (Big Bang), stau si acum în dubiu cu aceastã teorie, având în
vedere cã teoria asta e bazatã pe fizica clasicã si legile lui Newton, în timp ce teoria asta sustine cã
volumul si masa Mega-Giga astronomicã a întregului univers actual, înainte de explozie, a avut un
volum de doar “o milionime de miliardime de centimetru cub” (vezi clipuil ãsta de 1,47 minut:
https://www.youtube.com/watch?v=jx_OBw189t8), ceea ce e o aberatie dacã socotim aici logica si
fizica (clasicã) newtonianã pe baza cãreia aceastã teorie speriatã* de Big Bang e bazatã, fiind o
eventualã posibilitate NUMAI dacã e folositã “logica universalã” a teoriei dimensiunilor paralele
demonstrate în acest album, si nu legile fizicii clasice.

*Teoria asta a fost inventatã sub presiune (stintificã) cauzatã de începerea rãzboiului rece (USA –
URSS) cauzat si el al rândul lui de 2 evrei satanisti talmud-ieni subumani
(https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_and_Ethel_Rosenberg) care au furat informatii de constructie a
bombei atomice din USA, si le-au dat lui Stalin, stiiind ca Stalin e pornit pe exterminarea umanitãtii
(conform Talmud-ului evreiesc care spune ca evreii subumani trebuie sa ucida toti non-evreii/rasa
umanã, ca sã poatã astfel fura pãmântul de la umanitate si sa fie atribuit numai evreilor. Concept
similar a fost folosit de evrei la masacrarea dacilor din Canaan, în 1200 si 1100 B.C.) si clar a Vestului
oricum.
Vesticii ii prezintã pe Georges Lemaître, George Gamow si Fred Hoyle, ca “inventatori ai teoriei Big
Bang”, sovieticii însã bulshitau cã “ei au inventat teoria asta” ;) (asa am învãtat si noi la liceu în “epoca
de aur” ;) ), desi si rusii foloseau cuvintele acestea ENGLEZESTI(!), “Big Bang”, ca sã îsi defineascã
“teoria lor” ;).
NOTATI cã si teoria asta ca si teoria vârstei universului (13,8 miliarde de ani;
https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_universe), nu pot fi categoriste ca certitudini, ci doar ca teorii
relative, cu multe “gãuri” în logica lor. Existã stele în Univers si de 25 de miliared de ani.
Lingãii evrei însa, dornici de faimã si bani, au inventat un model propriu de mãsurare
(https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model) a vârstei universului care putea fi manipulat de ei
sã le dea dreptate si sã îi proclame “destepti” ;), cu toate avantajele financiare bazate pe asta.
Oameni de stiintã ulteriori, care în lipsã de alte teorii ai nasterii universului, au folosit teoria asta si siau dat Master-atul pe baza prezumtiei Big Bang-ului, au fost ulteriri nevoit sã sustinã puternic aceastã
teorie, care daca ar fi doveditã ca falsã, Master-atul lor nu ar mai avea valoare si respectivii (acum în
numãr de sute de milioane pe toata planeta) si-ar pierde slujbele si banii, casele etc., caci ce predau ei
în scoli e fals. Concluzia e ca acum toti “oamenii de stiintã” ;) sustin sus si tare teoria Big Bang-ului ca
“certitudine” ;). (TOT ASA s-a întâmplat si cu Master-atul dat de academicienii români pe
prezumtia/teoria “romanizãrii/civilizãrii dacilor de cãtre romani” ;), care acum fiind 100% doveditã falsã

si exact inversã, nimeni nu se îmbulzeste sã o accepte public, cãci s-ar sabota major singur, cel putin
financiar, dar clar si profesional)
Notati si cã aceastã teorie a “Big Bang-ului” spune cã tot ce existã în univers a fost initial o
“singularitate” (https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_singularity), care e de fapt o locatie in spatiutimp unde câmpul gravitational al astrului compact (o milionime de miliardime de centimetru cub
pomenit mai sus, deci tot universul compact) e INFINIT si NU e dependent de fizica noastrã clasicã si
legile ei de mãsurã (volum, distantã, greutate etc.).
La ultimul link aici mai sus vedeti (în englezã) cã în acea singularitate si câmpul ei gravitational, legile
normale ale spatiului si timpului NU pot exista(!), ceva identic cu ce documenteazã acest manuscris
(BACSISA) referitor la tot universul actual, dar în BACSISA e demonstrat cã Universul NU a explodat
deloc.
Zamolxianismul stiintific al dacilor antici (unul si acelasi cu Mitraismul stiintific pomenit la pozele
precedente aici undeva) confirmã asta, simbolul Mitraic al universlui fiind un GLOB compact si bine
mãrginit/definit. Explozia necontrolatã a Universului (deci teoria modernã de “Big Bang”) eliminã din
start formele clare si bine definite (rotunde) a marginii Universului explodat haotic.

Aici vedeti prima paginã a manuscrisului sci-fi “A fost si s-a dus”, si cea scrisã de mânã, si cea scrisã
la masinã, ulterior.
Asta e pagina scrisã initial, cu mâna, în 1976. Notitii am scris deja în 1975, dar de pus pe scris toatã
povestea, am început abia in martie 1976.
Asta a fost scrisã ca u nivelã “sci-fi”, dar era de fapt “o amintire din viitor” ;), neîntâmplat mie atunci
încã, “viitor” care era un trecut al meu dintr-o altã dimensiune paralelã, care s-a întâmplat acolo în
prezentul ei.
Paralel eram ocupat cu scrierea raportului “sci” Bacsisa.
În aceastã nuvelã (“A fost… si s-a dus”), desi am început cu datele mele reale (data de nastere si
orasul “R”, însemnând “Resita”), ca sã aibã “prizã” la public, am încercat sã o scriu ca toate celelalte
romane din comert, toate scrise de comunisti olteni, toate cu “fuse”, fãcurã”, “se duse” etc., dialect
oltenesc (cine a trãit în perioada aia îsi aduce aminte de asta, limba româneascã curatã nu era
întânitã decât extrem de rar în literatura olteneascã ceausistã), plus cã am scrs-o ca roman sci-fi, cu
personaje, dialoguri etc., ceea ce nu e cazul la raportul sci Bacsisa.
În “A fost.. si s-a dus”, eu eram “Alin Dumitrescu”, iar pe “prietenul” meu din nuvelã l-am numit “Dan
Cerega”, nu mai stiu de unde am a avut numele ãsta, cãci nu aveam prieteni reali cu numele ãsta,
“Alin Dumitrescu” fiind pseudonimul meu când eram copil, toti copii de afarã având pseudonime date
de noi (eu si prietenul meu Marius Dragu, acum cãsãtorit la Vulcan, Hunedoara), Marius Drauu
alegându-si pseudonimul “Alfonso” :D
În nuvelã, ca ansamblu, e descrisã evolutia umanã în timp scurt, a mea si a lui Dan Cerega, de la
stadiu de “normal”, la stadiu de “X-Man”, cu puteri (si cunostiinte stiintifice) superioare, supranaturale,
evolutia mea având loc ca urmare a mortii (împuscat) mele, ca si catalizator de evolutie, principiu
folosit în mai toate filmele moderne sci-fi (cu subiect evolutionar uman) când era vorba de cineva care
inopinat are puteri supranaturale, cãpãtând acestea întotdeauna în urma unui eveniment aparent
neplãcut, independent de vointa lui.

Aici am scanat numai pagina 1 si 5, ambele si în formã initialã scrisã cu mâna, si în varianta bãtutã la
masinã (“scrisã la masina de bãtut” :D :D cum zicea un coleg cretin din liceu, când i-am dat
manuscrisul la o profesoarã sã îl citeascã si el a fost de fatã, profesoarã care m-a sfãtuit sã încerc sã
îl public “cã e bun”, manuscrisul Bacisa ea considerându-l “ne-bun”, cãci ea nu a înteles nimic din el,
era profa de românã si cred cã o chema Voinescu, la Lic. Ind.1, la pod la Intim).
Motivul scanãrii numai a acestor 2 pagini e cã desi plin de explicatii sci si sci-fi (ca si Bacsisa), nu am
vut sã întind povestea (cu BACSISA) mai mult decât e necesar, postând aici doar aspectul luminii
fotonice (promis la pozele trecute cu manuscrisul Bacsisa), eu pe pagina 4 si 5 descriind lumina
fotonicã, fãrã sã stiu în 1976 ca asa se cheamã lumina asta informationalã care “nu lumina nimic” si
care nu era ca lumina normalã de la bec, si fãrã sã am cunostiinte de fizicã quanticã atunci, nici nu
aveam cum la 14 ani, si doar cu 8 clase la activ, într-o tarã comunistã inchisã si separatã de lumea
liberã.
“Reinvierea” mea in nuvelã s-a fãcut pe baza principiilor dovedite & stiintifice moderne (pe care eu
atunci nu aveam cum sã el stiu, eu atunci doar descriam o întâmplare din trecut… a mea, din alta
dimensiune, hai sa zicem acum “o fantezie”, ca sa evitãm discutiile), si anume energia mea morficã
(copia mea identicã informationalã energeticã immaterialã, sufletul nostru energetic) a transmis
informatia prin fotoni creeându-mã din nou “din nimic”, fiind atunci idee sci-fi, acum doar “sci”, cãci
acum e dovedit deja cã energia creeazã materie, ceea ce face ca nuvela asta sã fie de fapt un raport
al unei întâmplãri reale si perfect posibile, motiv si pe baza cãrui am si scris eu nuvela asta atunci.
Alt fapt dovedit stiintific (mult mai târziu decât nuvela asta) e cã noi fiind în principiu unde
informationale de energie care vibreazã necontenit pe o anumitã frecventã, ca si orice alt material din
univers, daca ne-am putea regla singuri frecventa sã o imitãm de exemplu pe cea al unui zid de beton,
am putea trece prin zidul acela ca prin nimic, fapt descris de mine la pagina 5 din aceastã nuvelã.
Alt aspect interevenit mai târziu pe o pagina ulterioarã e cel al levitatiei, asemãnãtor cu principiul
magnetului industrial/electric, care functioneazã ca magnet numai sub tensiune electricã, care asa
cum am învãtat la scoala gemeralã (înainte de 1976 deci), isi poate schimba polaritatea în functie de
curentul electric indus în el (în fier, nu în magnet, foerul devenea magnet sub influentã electricã
aplicatã asupra lui printr-o sârmã tip bobinã înfãsuratã în jurul fierului din centru, eu atunci
considerând cã de moment ce corpul uman detine si fier si electricitate (desi ci câmp electro-static si
câmp electro-magnetic), noi am putea prin controlul propriu al organismului nostru, sã ne schimbãm la
voia noastrã polaritatea fatã de pãmânt, si nemafiind atrasi de pãmânt si chiar respinsi, ne vom
desprinde de pãmânt, levitând, folsind acelasi principiu al electro-magnetului, care isi intenisficã
puterea în functie de mãrimea curentului aplicat lui, astfel cã si omul îsi poate controla levitatia si
“zborul” prin aer. Dar in fine, multe (nu toate ..încã) aspecte stiintifice din nuvela asta si mai ales din
BACSISA, au fost recent dovedite ca fapte reale, demonstrate prin experimente stiintifice.

Aici vedeti pagina 5 si scris de mânã, si cea scrisã la masinã, ulterior.
Multe alte puteri supranaturale apar apoi în “A fost… si s-a dus”, inclusiv ipoteza stiintrificã de mai
tãrziu al provenientei noastre de pe altã planetã (Sirius, Marte, Nibiru etc..) unde la sârsitul nuvelei eu
si Dan cerega ne “întoarcem”, la invitatia “neamurilor” noastre de acolo care acum au venit aici
“informati” telepatic de noi (fãrã ca noi sa stim, deci eu si Dan Cerega), fapt dovedit recent (vezi cele 3
documentare stiintifice cu Roxin si doamna Gheorghiu, mentionate la pozele trecute), deci cã aceeasi
rasã sau frate geamãn, simt concomitent actiunea exercitatã doar asupra unuia, chiar dacã celãlalt se
aflã la 1 milion de ani luminã distantã (apropo, vezi si un articol mai nou referitor la distanta si reactia
instantanee a ADN-ului, si incã “wireless”, pe distante vaste, aici: http://www.cunoastelumea.ro/cereactie-are-adn-ul-uman-la-un-film-de-dragoste-sau-la-un-film-de-groaza-concluziile-celebruluineorolog-dumitru-constantin-dulcan/), fapt explicabil de ce am venit eu în 1976 cu ideea (vezi CE
anume e da fapt “ideea”, în capitolul 1 din BACSISA) de transmisie telepaticã/informationalã
instantanee la distante astronomice, de la noi, la “neamurile noastre” îndepãrtate din cosmos/univers,
începând cu momentul “trezirii” noastre la un nivel mai înalt de constiintã (principiu
dacic/aryan/vedic/faraonic dovedit de nivel evolutionar superior pe baza “constiintei”; vezi episodul 4 al
seriei “Noi, Arianii Daci”gasit si aici: http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-saumanifestul-pamantului-romanesc/), fapt care a determinat venirea neamurilor noastre din univers în
vizitã la noi, pentru a ne lua (doar pe noi 2, cei “evoluati” ;) ) “înapoi acasã” ;), acolo la ei, pe planeta
lor/noastrã de origine.
NOTA: Notati cã acest concept de origine pe o planetã îndepãrtatã exista la dacii primordiali de
pretutindeni (https://en.wikipedia.org/wiki/Nibiru_(Babylonian_astronomy)), ca si numele “EL” si “EA”,
cuvinte dacice primordial folosite si azi în acelasi fel, “EL” (https://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)) fiind
unul si acelasi cu “Dumnezeu/Zamolxe” (zeitate plagiatã de evrei de la dacii din Canaan),
zãmislitotul/creatorul Universlui, iar “EA” (https://en.wikipedia.org/wiki/Enki) fiind planeta de unde “EL”
a venit, ulterior si “EA” devenind “zeitate din cer”, masculinizat si numit “ENKI” în cultura/civilizatia
cimerienilor/simerienilor/sumerienilor**

** 3 denumiri dar doar 1 natie, împrãstiatã în Europa si Asia, dovezi istorice multiple arãtând clar ca
sumerienii –se citeste “simerieni”- erau daci, având aceeasi cultura si simboluri ca dacii aryani antici
“Sun Gods”, zeii soarelui ale cãror mumii le-ati vazut in episodul 2 al seriei istorice susnumite, toti daci
uriasi si blonzi, si ca dacii faraoni ai Egiptului antic. Apropo, vezi aici aceeasi “Sun Gods” cu sica/falxul
mic dacic la ei, aici desenat frumos in formã de secerã modernã, ca si furca triplã (tridentul) a dacului
Shiva, gãsitã si la noi în România, vezi seria istorica de mai sus, episodul 5 sau 6, e demonstrat acolo
asta.
Aici vezi un dac cu aceastã furcã triplã dacicã si secera dacicã, el fiind “Sun God”, zeul soarelui,
denumire tipicã datã rasei zeiesti primordiale, numitã (de altii) si Hyperboreeni, si Pelasgi, Daci,
Aryani, Faraoni etc., depinde de zona locuibilã.
https://en.wikipedia.org/wiki/Enki#/media/File:Chaos_Monster_and_Sun_God.png
Mai multe informatii istorice gãsiti in Manifestul Dacic de mai sus.
Anyway, relevant aici e transmiterea cunostiintelor/informatiei ancestrale nationale, si el (ca fapt real)
dovedit stiintific si prezentat într-unul din cele 3 documentare stiintifice cu Roxin si doamna Gheorgiu,
mentionate mai devreme la poze aici în album, si care eu le stiam deja în 1975/1976, fãrã nicio
cunostiintã directã de/la aceste descoperiri stiintifice de acum, circa 40 de ani mai târziu, aici fiind
vorba de mai multe concepte antice dacice (mai ales în manuscrisul Bacsisa, vezi sublinieri cu rosu la
pagina , dar în special pagina 2 a prologului, pagina 6 din manuscrisul propriuzis si alte pagini), dar in
special cel al provenientei de pe altã planetã îndepãrtatã, concept antic dacic si faraonic etc.., eu în
1976 nestiind de astea de niciunde (scoalã, Media.. etc., atunci neexistând internet) dar avându-le în
“ADN”-ul meu mostenit de la strãmosi (vorba aia: “Fi demn, în tine s-au adunat si trãiesc toti
strãmosii/strãbunii tãi!”), transmiterea “constiintei” natiunii fiind doveditã stiintific recent ca fapt real,
deci având asta în vedere ca si lipsa de inspiratie din Media despre dacii antici, stiinta lor, Enki, Nibiru,
EL, cã sumerienii erau daci.., si alte aspecte istorice descoperite de mine doar acum în ultimii ani, e
CLAR cã eu descriam aici informatii reale, transmise mie prin timp, de strãmosii mei**, altã variantã nu
e, mai ales având in vedere exactitatea informatiilor, dovedite stiintific ulterior ca reale/existente.
Si mai interessant e cã eu exact în anul ãla am început (asa din nimic) sã îi spun lu’ maicã-mea
“Tarabusta” (ca poreclã..), un cuvânt considerat urât de toti cei din jur, eu însã îl aveam parcã în creier
de unde se zbãtea sã iasã afarã (ca si cuvântul “BACSISA” mai devreme, dar tot în acelasi an),
poreclã a ei (de la mine) stiutã si pânã azi de toate neamurile mele, dintre care unii mã acuzau cã “o
batjocoresc” ;) pe maicã-mea. Tot asa mã refer la ea si în ziua de azi, când vorbesc cu neamurile
mele despre ea. În ziua de azi când zic “Tarabusta”, toatã lumea (neamurile) stie cã mã refer la maicãmea.
Multi ani mai târziu am aflat cã ãsta e cuvânt pur dacic, si înseamnã “boieroaicã”.
Varianta latinã a limbii dacice (limba latinã e un dialect al limbii dacice antice), folosea grupul de litere
“oe” pentru a definii litera/sunetul “u”. Ca si “Boerebista” (care tot “Burebista” se citeste) si alte nume
antice, regulã dacico-latinã folositã si azi în zona dacilor (Volendam) din Olanda, unde nume cu “oe”
se citesc si azi “u”.
“Troelsta” e “Trulsta”. Bineînteles cã de-a lungul anilor regula a fost instauratã în toatã Olanda. Ei când
spun “Mu!” (cum face vaca) ei scriu “Moe”.
Dar ok, “taraboste” (sau varianta grecizatã cu “s” la urmã) înseamnã “boier” si “nobil”, în limba dacã,
asta fiind varianta masculinã. Varianta femininã e “taraboesta”, se citeste “tarabusta”.
Asta vorbind de “constiinta neamului” transmisã peste generatii de-a lungul mileniilor, cum e explicat si
în documentarele stiintifice Roxin & Gheorghiu, mentionate la multe comentarii sub pozele albumului
ãsta. În plus, eu atunci abia stiam româneste, dialectul Gugulan/bãnãtean, nu am învãtat la nicio
scoalã limba dacã. Dialectul bãnãtenesc e într-adevãr limba dacã promordialã (dar modernã, alt
dielacet dac e dialectul moldovenesc), însã cuvântul “Tarabusta” nu existã în dialectul bãnãtean.

** întâmplãtor sau nu, eu sunt Gugulan. (Ce înseamnã asta, vedeti aici:
https://www.youtube.com/watch?v=nlPgO6EQ-zs)
Gugulani = familia/dinastia lui Zamolxe. Numele “Gugulan” vine de la originea gugulanilor, muntele
Gugu, “domiciliul” lui Zamolxe/Dumnezeu.
Probabil cã si ca RAC (zodie; are simbolul ciclului etern al vietii, seamãnã cu Ying si Yang; vezi si
episodul 7 din seria “Noi, Aryanii Daci..”) am ceva în plus din nastere, referitor la Constiinta Neamului.
IMPORTANT de remarcat aici (vezi pagina scanatã sus!) e cã de moment ce atunci simteam &
sustineam cã eu (ca si câmp morfic) vedeam lumina (care izvora din mine!) care mã ajuta sã vãd la o
micã distantã, dar fiindcã aceastã luminã nu se reflecta pe pomi si alte obiecte, nu lumina NIMIC.
Abia acum dupã 40 de ani am vãzut descoperirile stiintifice recente care spun cã lumina fotonicã e
“lumina care nu lumineazã nimic” ci ea contine informatie, care pleacã de la câmpul structurant morfic
al tãu (stadiul de “stafie”) înspre corpul tãu rãnit sau mort si care trebuie recreeat, recreeându-se cu
ajutorul acestui câmp informational structurant fotonic (fotoni = luminã, energie,radiate electromagneticã; fotonii transportã informatie) cãci e demonstrat cã energia/informatia creeazã materie, eu
descriind pe pagina asta acum 40 de ani exact acest concept demonstrat stiintific de recreeare a
materiei pe baza “backup-ului de Data de la câmpul meu morfic, care emana “lumina” (fotonii cu
informatie) ca sã recreeze corpul meu de materie.
Fãrã sa fi fost eu atunci om de stiintã (nici nu aveam cum, abia aveam 8 clase, într-o tarã comunistã
închisã la informatiile din afarã), eu am descris in “A fost si s-a dus..”, recreearea (in cazul asta
“clonarea perfect identicã”) a EU-ului meu.
Dar in fine, desi nuvela “A fost.. si s-a dus” e destul de interesantã dupã pãrerea celor care au citit-o,
nu o sã scanez/postez alte pagin din ea decât pagina 1 si 5, si ulterior/acum mai postez si pagina 15,
cãci nuvela fiind scrisã aparent paralel cu BACSISA, totusi nuvela asta a fost scrisã prima, în
primãvarã (1976) iar Bacsisa 2 luni mai târziu (ambele fiind date la citire profesoarei mele de românã
Voinescu abia în octombrie, în primul meu an de liceu), manuscrisul BACSISA find apoi scris tocmai
ca sã dezvolt si sã explic subiectele mentionate in “A fost.. si s-a dus”, în mod stiintific, dar explicat în
limba omului de rând, cu exemple triviale din viata de zic cu zi a omului obisnuit, care aparent are tot
timpul chiar în fata nasului sã toate secretele universului, dar nu le vede cãci capacitatea lui de
percepere a realitãtii e acoperitã de voalul impenetrabil al regulii existentei/universlui care interzice
observarea liberã a altor dimensiuni, pentru a nu creea haos in univers/existentã prin trececerea
voluntarã a oamenilor dintr-o dimensiune în alta, distrugând planul perfect al existentei (al lui
Dumnezeu), motiv pentru care si eu mã întrebam încontinuu (si încã mã întreb acum) în timpul scrierii
masnuscrisului BACSISA dacã eu nu creeze un “rip” în univers/existentã pe plan informational, cu
manuscrisul ãsta, asta mentionând si pe undeva la sfârsitul manuscrisului, adãugând însã ca dacã noi
nu ar trebuii sã stim toate astea, universul insusi (deci “Dumnezeu”) va corecta situatia prin a nula
aceastã dimensiune, sau prin a o modifca într-una unde toatã lumea ia manuscrisul ãsta în derâdere
nefiind crezut de nimeni, si astfel “rãul” ;) creeat de mine prin publicarea lui, nu a avut loc.
Revenind la manuscrisul “A fost.. si s-a dus”, relevant aici e cã multe aspecte explicate mai detailat in
Bacsisa, le vedem deja in “A fost.. si s-a dus”, cum e de ex. conceptul “ideii”, si originea ei, dar în
formã mai sumarã, nedetailatã la maxim ca în Bacsisa, unde numai cuvântului “idee” i-am dedicat 2,5
pagini pline de scris mãrunt.

Vezi (dinjos, pagina 15) cadru rosu despre “idee”, care origineazã în creierul (subconstientul” nostru,
transmisã/pusã acolo de stramosii nostrii, mai demult), origine de care noi nu avem habar cãci nu i-am
verificat vreodatã originea, crezând arogant cã “e a noastrã! ;) Noi am creeat-o!” ;), când ideea e de
fapt creeatã de cauza ei, si nu de rezultatul ei, rezultatul ei apãrând abia dupã ce ea/ideea e creeatã si
pusã în practicã.

Dupã descrierea paginilor 1 – 26 din manuscrisul Bacsisa în albumul ãsta, am intrerupt sirul paginilor
manuscrisului cu postarea explicatiilor unui documentar din cele 3 stiintifice cu doamna lector

universitar Gheorghiu (mentionate la pozele precedente, vezi si la aia cu poza paginii verticale-înguste
de program de TV), apoi am postat aceste poze de la manuscrisul “A fost… si s-a dus” cãci are
relevantã si el pe documentarele stiintifice susnumite si bineînteles si pe Bacsisa, iar acum voi
continua postãrile manuscrisului Bacsisa (continuând cu pagina 27), dar nu înainte de a posta câteva
memo-uri (udio) înregistrate de mine zilele astea, cu informatii relevante despre
identitatea/identificarea conceptiilor dacilor antici, cu rezultatele experimentelor stiintifice recente, care
confirmã justetea conceptelor si filozofiei strãmosilor nostrii primordiali ai lumii, DACII (arienii).
Enumerez dinjos memo-urile audio ale mele (numai 3, restul le-am integrat in comentarele altor poze
aici in album:

1. Între minutul 15:00 si 15:45 în documentarul ãsta https://www.youtube.com/watch?v=GOGGdZvkrw&feature=youtu.be (episodul 2 din seria “Noi, Arianii daci”, ca si in episoade
ulterioare) se vorbeste despre arienii RigVeda (dacii din India), si despre stiinta lor extrem de
avansatã în comparatie cu cea a noastrã de zi (fizicienii teoreticieni încã îsi preiau astãzi
informatiile de la dacii vedici din India! Vezi si în episdul 4, între minutele 34:50 – 46:30 aici
https://www.youtube.com/watch?v=GujO1CGNB0c), mentionându-se printre altele metafizica,
astrologia, filozofia, cosmologia matematica extrem de avansatã a arienilor RigVeda (daci),
dar in special între minutul 15:00 si 15:45 în documentarul ãsta
https://www.youtube.com/watch?v=GO-GGdZvkrw&feature=youtu.be referitor la structura
existentei/universului, conceptul stiintifica al dacilor antici era cã existã o energie nemuritoare
din care toti suntem formati (numitã azi “energie morficã), si care nu e materie ci immaterie,
“energie informationalã de viatã”, traducerea modernã a scripturilor antice vedice fiind citate la
minutul susnimit, unde se spune cã dacã mori (materia dispare) rãmâne totusi acea energie
morficã (numitã de noi si “sufletul omului”, sau “spiritul sfânt”/”spiritus santos”) care e
constientã, (vezi conceptul CONSTIINTÃ in cadrul stiintei dacilor antici! Iar despre stiinta
avansatã a dacilor în domeniul metafizicii, vezi aici ce e metafizica, precum si faptul ca cel mai
vechi om de stiintã în metafizicã însirat sus în colt dreapta acolo, e BUDA, deci Badea, filozofii
daci: https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics), acest suflet stie tot si simte tot, chiar si fãrã
materie, in documentarul susnumit la minutul 15 acesta e exprimat ca “simt”, care desi e
pentru stiinta modernã regularã o reactie chimicã senzorialã a meteriei corpului uuman, recent
demonstrat e acest concept antic dacic care spune cã si dupã ce iei toatã materia din ceva,
totusi acel “simt” (energia structurantã morficã/”sufletul”) rãmâne, indferent ce faci ca sã îl
alungi, ast fiind esenta OMU-ului etern, nemuritor, nemurirea fiind caracteristica
stiintificã/Zamolxianã unicã doar rasei dacilor.
2. Apoi stim cã energia creeazã materie, concept identic cu stiinta dacilor antici, dar numitã de ei
“reincarnare”, care e creeatã de acest “simt” (energie structrantã morficã), reincarnarea fiind
aspect esential in religia budistã, care si ea e o subdiviziune a “religei”(asa numitã de lume,
dar e gresit, exprimarea corectã fiind “învãtãtura”) stiintifice Zamolxiene. Vezi desper stiinta
dacilor antici în doemeniul metafizicii si cosmologiei aici
https://www.youtube.com/watch?v=GO-GGdZvkrw&feature=youtu.be între minutul 13:30 si
13:45, informatii dovedote azi ca transmisibile între generatii, ca si informatia totalã a unuio
neam întreg, fenomen cunoscut si ca informatia colectivã”, doveditã stiintifc azi ca posibilã,
fapt cãruia poate îi datorez si eu informatiile matafizice, cosmolgice, biologice etc., pe care le
descriam amãnutit fãrã sã le fi învãtat în prealabil de la vreo scoalã realã în timpul vietii mele
pânã acum.
3. VEZI aici https://www.youtube.com/watch?v=GO-GGdZvkrw&feature=youtu.be la minutul
58:45 – 59:40 cum stiinta dacilor antici e model de inspiratie si dã lectii la fizicienii teoreticieni
ai lumii, chiar si astãzi! Pentru cã savantii actuali nu stiu nici pe departe atât de mult cât stiau
dacii antici. Aceasta catastrofã si totodatã “inconsistentã evolutionarã” se datoreazã
satanistilor subumani ai lumii (evreo-grecii, numiti mai demult si “Sea Peoples”, vezi cele 4

documentare ale episodului 7 din seria “Noi, Aryanii daci..”) care au ucis stiinta lumii, au ars
pe rug pe toti profesorii si oamenii inteligenti, au distrus si ars sãlbatic si repetat toate
bibliotecile lumii (vezi aici despre una mai renumitã exterminatã de acesti satanisti:
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria; au si jefuit mult, acum jefuirile lor, aur,
podoabe, statui, cãrti etc. se aflã la Vatican si în asazisa “bibliotecã secretã a Vaticanului”,
locul centra al tâlharilor si ucigasilor umanitãtii), întorcând premeditat înapoi ceasul evolutiei
umane înapoi înspre epoca de piatrã de care acesti satanisti apartin (multi dintre descendentii
acestora se aflã azi în guvernul României, în special in PSD, ALDE si PDL) aruncând
umanitatea în CEA MAI NEAGRÃ epocã a ei (The Dark Ages) unde si doctorii erau arsi pe rug
ca “vrãjitori, împotriva vointei lui Dumnezeu” ;), acesti satanisti inventatori ai evreului fictiv si
fãrã nume “isus cristos” si al crestinismului satanic (pentru a cuceri, jefui si masacra lumea cu
cheltuieli minime de rãzboi) intentionând sã creeze o umanitate mai cretinã decât ei, pe care
astfel sã îi poatã controla, conduce, jefuii, asuprii si masacra în voie, ei stiind cã oamenii mai
destepti decât ei nu se vor lãsa condusi de criminali prosti si primitivi ca ei, de-aia toti desteptii
lumii “trebuiau exterminati”, asa procedând si descendentii acestei specii subumane si astãzi
în lume. Deci dacã ei nu sunt în stare sã învete ceva si sã se ridice în societate, atunci ei
împing pe alti în jos ca sã parã ei “sus” ;), metodã ABSOLUT IDENTICÃ a subumanilor
venetici jidani talmud-ieni anti-români PSD-isti, care neavând cu ce calitati administrative
(pentru tara si popor) sã se laude în campanii electorale ca sã convingã cu asta lumea sã îi
voteze, ei preferã sa inventeze tot felul de fantezii bolnave tipice creierelor lor subumane de
amoeba, pentru a ponegrii pe tot care nu sunt de partea lor, încercând sã împingã (prin
minciuni, excrocherii, manipulatii si stiri false sau reinterpretate în varianta lor excroacã) pe
altii în jos, ca astfel sã parã ei “sus” ;) si “buni pentru condus poporul”. ;)

In documentarele astea cu Roxin-Gheorghiu se spune undeva ceva de centrul energetic (ca glob) al
pãmântului care genereaza totul, si care e glob mic. Eu am zis asta deja in 1976 pe pagina 40 jos,
unde si zic dimensiunea: 22 cm.

REVENIND la manuscris sã descriem urmãtoarele pagini (27 – 45), pagina 27 descrie inferioritatea
creierul nostru limitat de o singurã dimensiune de spatiu/timp a universului, ca si locuirea noastrã pe
Pãmânt unde totul este limitat, din care cauzã ne e dificil sã ne inchipuim “infinitul” universului ca si
concept acceptabil pentru creierul nostru scãldat din nastere in “limite” de tot felul pe planeta noastrã,
aici nimic fiind “infinit”. Dar tocmai acest dezavantaj conceptional al “infinitului” de cãtre creierul nostru,
ne dovedeste de fapt infinitatea universului, cãci daca universul ar fi finit ca orice pe Pãmânt (un teren
agricol de exempplu), înseamnã ca dupã e începe altceva (daca terenul agricol ar fi infinit, granita lui
ar fi atât de departe încât nu ar putea fi nimic dupã el, dar terenul agricol ipotetic aici fiind finit, are deci
ceva dupã el), acel “altceva” fiind si el “finit” în conceptia noastrã obisnuitã numai cu lucruri finite, si
fiind finit va avea si el ceva dupã el si tot asa… la infinit, comceptia noastrã de “finit”, creeând automat
conceptul de “infinit”, ac si materia si anti-materia, ziua si noaptea, barbatul si femeia, plus si minus
etc.., astea fiind constantele universului, fãrã de care universul nu poate exista, cum e explicat mai
devereme la poze trecute.
Apoi spun acolo cã din cauza acestei logici si mentalitãti chiar limitate de 1 singurã dimensiune a
universului, nu putem decât sã concluzionãm cã universul e infinit.
Mai adaug cã având in vedere faptul cã tot ce existã si e posibil, e deja fãcut (de noi, în multiplele
noastre siruri de dimsniuni paralele infinite) ca si cum zicala dacicã anticã “e scris în piatrã”, ca si
conceptul antic dacic cã “noi nu ne facem destinul, ci ni-l urmãm”, el fiind fãcut deja la începutul
timpului, e adevãrat, teoria dimensiunilro paralele ne aratã cã de moment ce într-o dimensiune murim
de bãtrânete, în alta abia suntem nãscuti, iar în alta nici bunicul nostru nu e nãscut încã, putem
concluziona cã undeva în infinitatea dimensiunilor noastre paralele, noi am sfârsit deja ciclul etern al
vietii noastre printre dimensiuni(le noastre proprii paralele) si am atins deja stadiul de “Univers”, sau
“Dumnezeu”, câmp morfic general” etc, cum vreti sa il numiti.
Din asta reiese o altã concluzie având în vedere conectia permanentã informationalã a câmpului
morfic universal (care umple tot universul, si a cãrui extensii suntem noi, cei care citim asta aici, noi
fiind deci tot câmpuri morfice, cãlãtorind printre dimensiunile noastre paralele materiale) cu noi însine,
deci noi primim (si DETINEM!) toatã informatia pe care Universul/Dumnezeu (câmpul morfic universal)
o detine. Smecheria e doar sã o decodificãm, sã o întelegem, si sã o folosim.
Urmãtorul paragraf acolo incepe prin a spune cã dacã nu puteti, nu e nevoie sã pricepeti paragraful
ala mare, dupã care spun cã fiecare dintre noi detine aceeasi cantitate de “life essence” (viatã morficã
informationalã universalã) cât si întregul Univers, fapt ciudat cã am stiut eu asta atunci în 1975 (eu un
mucos din România, cu doar 8 clase la activ), când de fapt asta e fost demonstrat stiintific abia acum
recent, desi a demonstra asta total si detailat în practicã e deocamdatã limitat de posibilitãtile noastre
tehnologice, si pânã si renumitul Sheldrake a început sã vinã cu teorii din astea abia în 1981 (publicat
NUMAI în USA) când a si publicat o carte despre asta, publicatã în România abia în 2007, la editura
“Firul Ariadnei”, vezi rubrica “detalii” aici: http://www.eusunt.ro/carte-O-noua-stiinta-a-vietii~795/.
Vezi minutul 08:16 pânã la 08:32 aici https://www.youtube.com/watch?v=_BdX9MIlWcQ unde se
vorbeste despre acest câmp morfic plin de informatii complete despre orice structutã, pomenindu-se
doar “structura unei întregi galaxii, ca sã nu ne socheze prea tare cu informatiile, având în vedere ca si
ce spune aici e si-asa destul de socant.
Afirmatiile mele de “Univers = Fiintã vie” (sau “life essence”) explicate de mine in raportul meu stiintific
(formulat aici ca “manuscris”) BACSISA, apar deci în România abia în 2007 (31 de ani dupã ce eu leam descris amãnuntit) unde diferiti fani redescrie in teremin sumari si scurti despre ce e vorba, pentru
cei care nu au timp de studiat mult. Un exemple e aici:
http://adevarul2012.blogspot.nl/2013/04/mintea-extinsa-dovezi-experimentale.html unde textul e destul
de scurt, deci ar fi bine sã îl cititi. Eu fiind ocupat cu astea aici nu l-am citit decât foarte sumar, nu stiu
dacã autorul bloger-ului a tardus corect etc.., dar pare o paginã scurtã interesantã pentru amatorii de
“Whauw”.
Pe pagina 27 mai adaug cã viata asta (life essence, câmp morfic) a noastrã care contine aceeasi
cantitate de informatii cât si întreg universul (care e deci câmp morfic universal, continut identic de

informatii nu prin contactul permanenet al câmpului nostru propriu cu câmpul morfic universal si asa
luam de acolo info când cerem, contactul fiind doar pentru updates la dimensiunile materiale ale
noastre, ci fiindcã noi desi suntem extensii ale câmpului morfic universal, noi (fiecare dintre noi)
suntem deja entitate (câmp morfic) aparte, primind toate informatiile universului deja când câmpul
morfic universal ne-a nãscut (noi ca si câmp morfic informational) divizându-se. Noi deci aucm le
detinem pe toate.
Mai adaug acolo cã acest câmp morfic (“life essence”, esentã de viatã) nu poate fi mãsuratã în
concept si termeni materiali, deci nu poate fi cântãritã, mãsuratã etc., tocmai fiindcã ea având
acealeasi informatii si capacitãti ca si viata universalã (câmp morfic universal/Dumnezeu), ea nu are
limite dimensionale si nici de existentã, ca si Universul cu care se identificã referitor la capacitãti si
data.

Apoi spun acolo cã aceastã cantitate nemãsurabilã si infinitã de “esentã de viatã” pe care o posedãm
fiecare dintre noi, e de fapt “ideea de existentã a ei” (vezi primele pagini, capitolul 1 despre ce e
“ideea”), fiind totodatã parte din Univers, care e viata totalã a universului (câmpul morfic universal,
“vezi pagina mai 31 zice acolo”) fiind totodatã (ca sumã de informatii) si întreaga viatã a universului
(câmpul morfic universal) dar si parte din ea, care odatã nãscutã (la nasterea universului) existã la
infinit.
Apoi mai adaug cã nivelul de dezvoltare biologicã a creierului uman în aceastã dimensiune în care
scriu asta acum (oricare dintre ele, cãci fiecare dintre noi trecem prin ele cu viteza luminii, dând si
luând informatii din ele) e subdezvoltat, deci va mai dura pânã vom creea acel pod de conectie între
noi, fraierii de zi cu zi, sisubconstientul nostru care detine toate aceste SECRETE ALE
UNIVERSULUI, deci Data totalã morficã a universului, pe care fiecare dintre noi o detine încã de a
nasterea universului, omul de azi (“azi” fiind deci un termen relativ având in vedere miscarea noastrã
continuã orintre dimensiunile noastre paralele, cu viteza luminii) nefiind în stare nici sã proceseze
toate informatiile (numitã de mine des aici si “life essence” în formã purã) detinute de subconstientul
sãu, chiar si dacã le-ar putea scoate din subconstient. I-ar suprasolicita creierul, l-ar scurtcircuita si
dimensiunea materiala a ta de aici va muri. De-aia e programatã (de univers) iesirea informatiilor
secrete de acolo doar când esti pregãtit sã le primesti.
Apoi adaug acolo (fãrã sã stiu atunci nimic din scoli sau cãrti despre daci si filozofia dacilor) un
concept pur dacic de “vârtelnita vietii”, filozofie dacicã Zamolxianã care spune cã sufletul (stiintific
“câmpul tãu morfic”) omului, când moare omul, pleacã înapoi în viata totalã a Universului (câmpul
morfic general/universal), dupã care se reîntoarce in urmãtorul corp material al tãu (sau alt altcuiva,
chiar si animal zice Budismul, care e subdiviziune a Zamolxianismului) tu atunci trãind din nou, apoi
mori, viata iar se duce în Univers (asta e si spirala concentricã vãzutã pe multiple artefacte dacice mai
noi si mai vechi din regiunea Cucuteni, vezi si Calea Lactee identicã cu unele reprezentãri
cucuteniene dar si dacice mai recente) si apoi iar vine, într-un ciclu nesfârsit al vietii, asta fiind tocmai
“VÂRTELNITA VIETII” la daci, “Viata eternã” care face omul de fapt “Nemuritor”, concept strict dacic
antic apartinând filozofiei stiintifice Zamolxiene. Dacii erau singurii NEMURITORI ai antichitãtii, fapt
mentionat si de TOTI istoricii antici.
Sttintific vorbind, azi dupã ce noi am studiat (voi cititorii aici) ce e documentat pânã acum la pozele
precedente inclusiv cele 3 documentare Roxin & Gheorghiu, având în vedere ca viaat universalã
(câmpul morfic universal) umple tot universul, iar “sufletul” nostru (life essence, câmpul nostru morfic
individual/propriu) “se duce” în univers/câmpul morfic universal, “distanta” ;) asta a câmpului nostru
morfic individual si pânã la câmpul morfic universa… e de fapt NIHIL, dupã cum ati observat/înteles
pânã acum, câmpurile noastre individuale desi aparte de câmpul morfic universal, sunt (ca plasament)
externsii are câmpului morfic universal, ca si degetele noastre ca extensii a palmei noastre. Ce
“distantã” e între palma si degetele noastre? ;) :D.

În plus, degetele fac parte din corpul nostru, asa cum si câmpul nostru morfic individual face parte din
câmpul morfic universal.
Pargraful mic zice acolo ca ORICE se întâmplã în univers, se întâmplã cu un motiv bine determinat
(ca si cauzã, dar si ca rezultat planificat), altfel nu s-ar întâmpla.
Viata universalã (câmpul universal morfic) poate fi consideratã una singura dar si o infinitate de ele, ea
creeazã materie si provoacã reactii, se poate divide intr-o infinitate de vieti (câmpuri morfice), fiecare
subdiviziune a ei având aceeasi cantitate de informatie si putere de organizare ca si întregul (viata
întregului univers). Fiecare dintre noi detine o parte a acelei vieti universale, si aia e “viata” (life
essence, câmp morfic individual) pe care fiecare dintre noi o detinem/posedãm. Tot ea (viata asta
morficã) a creeat carbonul si îl pune la treabã sã creeze materie, carbonul(numãrul atomic al
carbonului e 6) fiind cel mai întâlnit material în univers, dupã gazele hydrogen, oxigen si helium. El
face posibilã mentinerea (în traducere stiintificã: “cãlãtoria câmpului nostru mofic individual printre
dimensiunile noastre materiale infinite) vietii (campul nostru morfic individual ca si câmpul morfic
universal) înãuntru materiei, interesamt e si cã cea mai scumpã (cunoscut~anouã cel putin) si mai
durã materie din univers (Diamantul; https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond) e pur carbon, iar cea mai
ieftinã si lipsitã de valoare materie din univers (cenusa) tot carbon pur e. (la ars complet se mai spune
si “carbonizat”, deci devenit carbon. Cuvântul “cãrbune” tot de la carbon vine).
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
Pe pagina 27 jos pun întrebarea dacã aceastã viatã universalã (morficã informationalã) structurantã a
creierului nostru, care la rândul lui organizeazã (structurant) corpul nostru, e ceea ce numim noi
“Dumnezeu”.

Pagina 28 descrie conceptul “Dumnezeu”, concept conform cãruia noi spunem cã “Dumnezeu e peste
tot” (si în acelasi timp), concept dacic plagiat de satanistii Sea Peoples (evrei) din biblotecile din
Byblos, Canaan (cuvântul “bibliotecã” vine de la orasul dacic “Byblos”, vezi episodul 7 al seriei “Noi,
Arianii Daci..” pe youtube), conceptul stiintific antic dacic/za,olxian de “fiind peste tot si în acelasi timp”
fiind posibil doar în cazul teoriei dimensiunilor paralele, care astfel pare cã era cunsocut de oamenii de
stiinta daci din antichitate. Având in vedere cã existã multiple dovezi cã anticii nu erau deloc inferiori
nouã (stintific) ci mult superiori, si cunoasterea dimensiunilor paralele de cãtre ei e extrem de posibil.
Pagina 39 (cu schita aia cu cilindrul..etc.) din acest manuscris (Bacsisa) demonstreazã cum e posibil
sã fii peste tot si în acelasi timp.
Adaug colo cã omul stie cã ceva nu e în regulã (în sens pozitiv) referitor la conceptul simplu de “te
nasti, mori, si cu asta basta. Nu mai esti”, si nu pentru cã e un concept nefavorabil, ci pentru cã
energia morficã din noi (care STIE TOT si contine TOATA STIINTA Universului) ne spune cã NU e
asa, ci cã “sufletul” nostru (energia morfica proprie) trãieste la infinit, într-un ciclu etern al vietii, dar nu
în sensul simplist religios de “reincarnare în altii” sau în altceva/animal etc/.., ci în propriul tãu eu, ca
dimensiune paralela materiala din sirul tãu nesfârsit de dimensiuni materiale paralele incremenite ale
universului, “ciclul acesat etern” numit si “reincarnarea asta eternã” fiind de fapt iesirea (sub formã de
câmp morfic informational propriu) dintr-un corp material si intrarea în altul/urmãtorul, tot l tãu, asa
cum e explicat mai devreme la teoria dimensiunilor paralele.
Pe scurt, reincarnarea aceasta vesnicã a noastrã are loc în fiecare secumdã si va avea loc pânà la
sfârsitul universului asta si inceperea altuia nou, unde, tu ajuns câmp morrfic universal, te vei diviza si
tu într-o infinitate de câmpuri morfice individuale etc etc. Ciclu etern al vietii, în traducere dacicã “asta
e Vârtelina Vietii eterne”, la daci simbolizatã în diferite moduri, si ca spiralã concentricã, si ca zwastikã,
si ca asazisa “cruce celticã’.. etc.
Conform definitiei ideii din capitolul 1, dacã omul are ideea cã Dumnezeu e viata universalã din care
facem toti parte, înseamnã cã asta existã undeva în subconstientul nostru, informatie care vine de
undeva unde asta s-a si întamplat & dovedit astfel nãscând ideea respectivã care acum ne
inhabiteazã subconstientul, ideea asta provenind nouã prin tunelul îngust (prezentat la pagina 39) al
unie singure dimensiuni in care ne afllãm la oricare moment dat, tunelul acela îngust fiind cel care
poate pãtrunde printre orice materie, anti-materie, dimensiuni de spatiu si timp sau subdiviziuni ale
logicii universale (din care fiecare dimensiune individuala are numai o parte, toate dimensiunile
împreunã continând toate partile individuale ale logicii universale împreunã).
Apoi descriu prostia umanã care îndoctrinatã de satanistii subumani ai lumii (evreii) cred ca
Dumnezeu e un mos nebarberit de anide zile, bãtrân cu barba alba si par alb netuns niciodatã,
concept tipic cretinilor care nu meritã sã trãiascã (cãci ei ca un virus otrãvit otrãvesc mici vlãstare care
si ele otrãvesc mai departe pe altii, asa întingându-s ecancerul satanist Talmud-ian Baphomet-ian în
llume ca si în orice orfanism viu), cãci dacã Dumnezeu e nemuritor, înseamnã ca el îsi poate tine
procesul îmbãtrânirii sub control, si ca atare nu îmbãtraneste, ci e vesnic tânãr.
Deci cel putin conform conceptului bibliei satanice (crestine) despre Dumnezeu, a înfãtisa pe
Dumnezeu ca un mos bãtrân (care acusi moare de bãtrânete) si fãrã bani de tuns si barberit, e un
conceot cretin, înapoiat si primitv prin definitie, care aare succes numai la cretini si satanisti.
Întrebarea care s epune e de ce nu e înfãtisat ca un copil sau ca o fetitã?
Bineînteles cretinii si satanistii nu înteleg asta deloc (animalele nu au capacitatea de a judeca procese
mai complexe decât cauzã si efect) si vor nega acest concept din start, astfel negând de fapt
caracteristica de “nemurire”a lui Dumnezeu (istoric vorbind aici e vorba de Daci, Zeii nemuritori ai lumii
conform filozofiei Zamolxiene de “nemurire”, dar asta e alt aspect..) pe care ei singur au introdus-o în
arma lor diabolicã numitã împotriva umanitãtii, “Biblia”.
Apoi adaug cã si privind prin prisma a doar unei dimensiuni si doar o parte din ligica universalã. Putem
vedea si întelege/descopeii cã Dumnezeu e Universul, “viata universalã” (câmpul morfic universal

existent peste tot in univers), si nu mosul pictat si promovat în bisericile satanistilor religiei evreice
“crestinism”, sau orice altã religie indobitocitoare de “pãmantul e plat” ;).
Apropo, centrul satanistilor lumii, Vatican, detine (in sala lor de jafuri, numitã ilegal si manipulant
“Biblioteca Vaticanului” ;), dar unde lumea nu are acces ca la orice biblioetcã!) un sfert de miliard de
manuscrise jefuite criminal din mai toatã lumea, ei stiu dintotdeauna cã pãmântul nu e plat ci ca un
glob, ei având si statuia dacului Mitra (ca si stiinta lui scrisã), el dovedind cã si universul si pamantul e
ca un glob, Vaticanul care a ucis puzderie de daci inclusiv descendentii si fanii lui, distrugându-i
templele stiintifice peste care satanistii evrei au construit apoi biserici (cele mai vechi biserici din Roma
inclusiv Vaticanul stau pe fundatii de temple ale lui Mitra, distruse de satanistii crestino-evrei; turistii
pot vedea statui si basoreliefuri cu Mitra în catacombele nisericilor sataniste crestine din Roma, si
astãzi), principiul lui Mitra de formã de glob al universului si Terrei fiind dintotdeauna cunoscutã de
satanistii crestini din Vatican, ei ca plagiatori si criminali ereditari chiar si plagiind statuia lui Mitra cu
globul acesta în mânã, acum existând la Vatican evreul fictiv isus cristos cu acelasi glob în mânã,
descrierea statuii fiind “isus cristos cu globul lumii în mânã, simbolul mitraic al universului”, si totusi
satanistii crestini au ars pe rug 1500 de ani pe oricine îndrãznea sã spunã cà pãmântul nu e plat ci ca
un glob, deci nu principiul de plat sau rotund era important pentru ei, ci plãcerea satanicã animalicã de
a chinuii la maxim umanitatea si ed a ucide rasa umanã în chinuri groaznice, vezi si “Damnatio Ad
Bestias” (dat oameni de vii la animale salbatice sa ii sfasie si sa ii manance etc etc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Damnatio_ad_bestias), asta fiind mentionat de antici ca fiind “distractia
imperiului roman”, care stim ca era format din evrei si greci, desi promotorii istoriei falsificate care ii
prezintã pe romani ca “civilizatori ai lumii” neagã asta si încearcã sa o musamalizeze dub diferite
forme, ba sa scoata aspectul “distractie” din ea, ba ca nu a originat la romani, ba ca una ba ca alta.
Bullshit deci.
Faptele vorbesc de la sine, oricât de roz le colorezi.

Pagina 29 continuã ideile de pe pagina 28, despre Dumnezeu, despre procesul “master-plan” al lui
Dumnezeu de creeare a tuturor dimensiounilor posibile, rele si bune, ca sa invatam tot ce e de invatat,
si ca atare orice se intampla in viata noastrã, chiar si rau, asa se intampla pentru ca si asta face parte
din master-plan-ul ala, deci a pedepsi pe raufacator nu rezolvã nimic, caz ib care si raiul ca si iadul nu
existã, caci iadul ar fi un loc unde se pedepseste cei care au facut ceva rau, acel ceva rau fiind facut
conform masterplan-ului lui Dumnezeu, iar sa faci ce zice Dumnezeu nu poate fi rau si pedepsit, deci
iadul apare ca ceva fãrã rost. La fel si raiul, care rasplateste ceva ce nu ai hotarat tu, tu urmând doar
destinul tau trasat de Dumnezeu de la inceputul timpului.
În fine ideea generalã aici e cã fiecare dintre noi trebuie sa treacã prin orice în decursul vietii lui
infinite, preluând informatii despre acest “orice” din toatã infinitatea de dimensiuni paralele prin care
trece, iar când ai ajuns la sfârsitul ciclului tau infinit (e finit dar e foarte mare) de viatã, vei stii tot
tocmai fiindcã ai experimentat tot ce existã. Altfle nu pot atinge sfârsitul ciclului etern al vietii tale.
De-aia apare aici alt concept antic stiintific zamolxian/dacic plagiat de satanistii subumani evrei, si
anume sinuciderea, care e interzisã (si in crestinism, si in silam, budism etc) cu exceptia cazului in
care nu ai altã sansã împotriva iadului/satanistilor care te inconjoarã. (cum a fost cazul sinuciderii in
masã adacilor rãmasi în Sarmisegetuza când hoardele de maimute primitive ale imperiului roman au
dat buzna în cetate masacrând si razand tot ce le iesea in cale, tãind pe banda rulantã capul dacilor;
vezi columna despre asta, cãci romanii, ca orice satanisti ai lumii, se laudã întotdeauna în fata lumii cu
genocidurile lor odioase, lauda asta criminalã de minte josnicã animalicã fiind întotdeauna
caracteristica cea mai evidentã dupã care recunosti maimutele primitive ale lumii întotdeauna;
aceleasi maimute animalice evreieste masonice care intotdeauna au creeat are de ucis in masa
pentru exterminarea umanitãtii, conform directivelor lor din Talmudul evreiesc, detin nu numai industria
de armament a lumii, dar si pozitii cheie in armate si guverne majore, inventând de multe secole deja
diferite stimulente prin care sã convingã copii/soldatii nestiutori/naivi sã omoare si mai multi oameni
(scopul evreilor e sa extermine umanitatea sa ramana opamantul numai evreilor, iar metoda lor cea
mai ingenioasa e sa invrãjbeascã natiile lumii intre ele sa se extermine reciproc, apoi evreii sa aparã
ca “salvatori ai lumii” –concept dat lor si everului ficiti isus cristos- si sa jefuiasca tot ca “platã cã îi
salveazã pe cei rãmasi in viatã dupã macelul ala inutil intre ei ca urmare a imbârligaturile evreilor; deci
“2 se cearta si al 2-lea castiga, care e si zicala evreiascã de fapt). Apropo, asa fac americanii azi c alte
natii, iar “plata salvãrii” natiilor de cãtre amricani dureazã la infinit, natiile respectiev distruse nemai
ridicându-se niciodatã din mizeria iadului in care masonii evrei ai lumii (azi USA) i-a aruncat. Vezi Irakul de ex.., dar si multe alte natii.
Revenind al sinucidere, asta era un concept pur stiintific dacic, care astfel explica faptul ca daca te
sinucizi fara motiv real, pierzi toate experientele pe care le-ai fi avut in restul vietii, experiente fara de
care nu poti sfârsii ciclul etern al vietii tale, masterplan-ul universului trebuind sa corecteze situatia prin
a te face sa aterizezi (imediat dupa ce te-ai sinucis) in urmãtoarea dimensiune, exact in momentul
dinaintea sinuciderii, sa iti dea sansa sa te razgandesti, sau altuia sa te salveze. Daca totusi reusesti
sa te sinucizi iar, iar aterizezi in alta dimensiune unde nu esti inca mort, si tot asa.. pe scurt NU SCAPI
de ce trebuie sa faci/traiesti/experiementezi (sau in limbaj popular: “De ce ti-e fricã nu scapi!”), deci te
sinucizi degeaba, ce câstigi prin sinucidere e doar pierdere de vreme, care si aia e un deranj în
univers care va trebuii corectat de Dumnezeu, dar chiar daca poate corecta asat de fiecare data, nu
înseamna ca ii place sa ca trebe sa il pistonezi mereu.
De-aia dacii considerau sinuciderea aiurea ca ceva pacat si era interzisã.
Nu avea nimci de-a face cu religia indobitocitoare a satanistilor evrei, ci pur cu stiinta, ceea ce numesc
unii “religia Zamolxiana” nefind religie ca religiile de azi din lume, cu stiinta pura, la mai multe nivele,
de la cele mai simple ca matematica si medicina, pana la filozofie, metafizica, fizica quantica,
dimensiuni paralele, black holes etc.
Apoi pe aceeasi pagina 29, dupa multe explicatii logice, concluzionez ca nici raiul si nici iadul existã,
ca Dumnezeu nu e un mos batran bebarberit si netuns, cocosdat de batranete acusi pe moarte, ci e
universul însãsi, energie administrãtivã informationalã a universului, care tine materia si anti-materia

împreunã pentru a creea mediu propoce pentru dezvoltarea vietii, aceastã energie (moficã) universalã
putând sã facã orice si chiar fãcând orice, e peste tot si “in toate timpurile” (traducere: în acelasi timp),
si e pentru totdeauna, existã in fiecare dintre noi (ca si câmp morfc individual), si pe care o putem
numii “viatã” (tradus si ca “suflet”, energie morficã luminoasã; vezi fotonii cu informatie care sunt
luminã etc.) asta fiind deci “Dumnezeu”: Lumina (fotoni) si Viata (câmp morfic”), concept stiintific dacic
preluat de satanistii evrei si pus in biblie la evreul fictiv “isus cristos” ca “Eu sunt calea, lumina si viata”,
descreiere stiintificã a Universului/Dumnezeu, plagiatã cretin de animalicii Sea Peoples (evrei) din
bibliotecile stiintifice ale dacilor din Byblos**, Canaan când evreii au invadat Canaan-ul masacarând
sãlbatic dacii civilizati de acolo.
De-aia or si numit ei basmul ãla “Biblia” ;), cãci era o culegere de fapte greu de inteles pentru
animalicii primitivi Sea Peoples (evreii) din bibliotecile Byblos-ului, despre istoria si stiinta dacilor antici
(aceeasi stiintã existentã si în Dacia, si în Egipt, Inida etc. dar distrusã meticulos, repetat si sistematic
de satanistii lumii (evreo-grecii) ca si islamitii, în diferite perioade istorice. (vezi si
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria)
Evreii au luat de pe ici pe colo, au fãcut o ciulama jidãneascã din informatiile alea puse de ei alandala
si din istoria foarte veche a dacilor (se intinde pe milioane de ani in bibliotecile dacice antice; vezi si
statuia de dac cu o vechime de 300 de milioane de ani, gãsitã în America; vezi asta in episodul Vll al
seriei “Noi, Arianii Daci..” pe youtube) dar si din cãrtile de stiintã dacice gasite acolo, si au coclit
“biblia”, pe care si pe aia au schimbat-o apoi (vechiul testament), caci el era asazisul “cuvânt/poveste
a lui Dumnezeu”, iar evreii vreoiau sa jefuiasca lumea de tot si toate, si nu puteau dacã lumea se
inchina la Dumnezeu (care Nu era evreu!), asa ca ori mãsluit inca o carte numitã “noul testament”, in
care umanitatea era obligata sa nu s emai inchien la Dumnezeu ca in vechiul testament, ci la evrei, si
in special la evreul fictiv : isus cristos” descris in “noul testament”, declarat acu de evrei ca “fiul lui
Dumnezeu”, iar cine insista sa se roage la Dumnezeul original evreii au sarit in sus spunând ca
“ei/evreii sunt poporul lui Dumnezeu” ;) si ca daca cineva vrea totusi sa se roage la Dumnezeu,
“trebuie sa se roage la evrei si sa le dea toti banii si ce mai au pe acasã” ;) evreii sustinând ca astfel “ii
dai bani lui Dumnezeu si Dumnezeu te va rãsplãtii prin a te lua la el in rai dupa moarte”, concept de
jefuire cruntã a populatiei rãmasã si pânã în ziua de azi in religia satanicã evreiascã crestinã, dar
formulatã altfel, ca “trebuie sa te debarasezi de bunurile materiale, si sa le dai preotilor, altfel nu poti
intra in Rai” ;), cãci “banul e ochiul dracului/satanei” ;) si “trebuie sã te lepezi de Satana prin a da toti
banii la bisericã, altfel nu ajungi in Rai dacã detii bani” ;).
Interessant cã asta nu era valabil si la preoti, care conform acestei teorii sataniste evreiesti, ajungeau
toti in Iad. Nu?

** Apropo, stiati ca azi, atâtea mii de ani mai tãrziu, evreul satanist mason PSD-ist Dragnea a reusit si
azi încã sã mentinã planul lui vechi de indobitocire a teleormãnenilor prin a interzice librãrii în
Teleorman??)

Pagina 30 descrie cum Viata (energie morfica a universului) e peste tot, viata aste e ideea ei insãsi de
existentã, si totodatã energia universului întreg (câmpul morfic universal al Universului, care umple
universul si care coordoneazã materia si antimateria sa, UNIVERSUL fiind format din doar 3 lucruri,
“Viata” sau “câmpul morfic inteligent andministrativ” al sãu, apoi Materia si Anti-Materia).
Orice om e parte (morficã) din energia (morficã) a Universului.
Apoi postez un paragraf stiintific dintr-o carte olandezã unde se specificã elementul CARBON, care pe
orice plenatã din univers face posibilã Viata (apropo, ca materie, noi oamenii.., si orice altã fiintã,
suntem fiinte pe bazã de carbon) pentru a prevenii entropia, sustinând Viata (si perpetuarea ei) în mod
fanatic, si unde omul de stiintã “Nico Baajens” spunea în anii „90 cã informatia umanã a omului
(modern) exista dintotdeauna încã din stadiul cel mai primitiv ale celulelor biologice din univers.
Adaug cã referitor la aspectul “fanatic”, acum întelegem de ce avem în noi simtul sexual, si la ora asta
atractia numãrul 1 a speciei umane, programatã în noi at6at de fanatic si inconfundabil tocmai pentru
creearea & perpetuarea vietii.
Iar procreearea noastrã biologicã pe bazã de carbon e REZULTATUL programãrii noastre initiale (de
cãtre univers), si NU cauza ei.
Orice existã în Univers, e ceeat de “Viata” universului (alis “Câmpul morfic informational structurant al
Universului”)

Pagina 31 zice ca reactia carbonului si creearea materiei e o reactie provocatã de Viatã (câmp morfic
universal), Ce face carbonul e REACTIE. Viata NU e reactie, ci e energie informationalã (a
universului). Care tine universul în ordine si echilibru, creeând continuu. Asa cã viata NU o poti vedea
(incl. când se nasc copii), ce vezi sunt de fapt reactii chimice si biologice pe bazã de carbon. VIATA o
poti doar trãii, nu o poti vedea. Viata e ce ne tine pe noi în existentã. Fãrã viatã, corpurile noastre
materiale nu fac nimic si nu miscã deloc.
Fãrã VIATÃ (câmpul morfic informational al Universului), corpurile noastre materiale NU pot exista si
nu ar fi existat niciodatã (în toate dimensiunile paralele ale universului).
Viata provoacã reactii (pe bazã de carbon). Reactiile NU provoacã viatã.
Viata e “ideea sa însãsi de existentã”, ea existând (inclusiv când s-a nãscut la începutul tutoror
lucrurilor) prin propria ei existemtã si nu prin reactii. E anumai creeazã reactii, care dacã sunt reusite
(în scop creator), viata se mutã în mediile materiale respective proaspãt creeate(prin reactiile
organizate de ea).
Universul e ticsit pânã la refuz cu VIATÃ (câmp morfic informational) organizatoricã/informationalã.
Viata face ca sã reactioneze totul, oricând, în Univers.
VIATA informationalã a universului ne ajutã zi de zi sã descoperim tot mai multã informatie universalã
în creierul nostru, punând accent pe partea constientului, care odatã dezvoltat în mod util, va stii
singur cum sã extragã informatiile universului din subconstient, care chiar si în momentul ãsta detine
toate secretele/informatiile universului, dacã am stii sã le accesãm acolo în subconstient.
Totul e programat în asa fel încât abia atunci când vei fi pregãtit sã procesezi informatiile respective,
vei fi în stare sã le accesezi în subconstientul tãu. Nu mai devreme.
Subconstientul nostru posedã absolut toate informatiile universului, acum si întotdeauna. Întotdeauna
le-a avut. Subconstientul e ca o bibliotecã cosmicã, din care acum nici sã vrem si sã putem, nu am
avea cum sã depozitãm imensitatea informatiilor (immateriale, sub formã de câmp morfo-genetic) de
acolo, direct în constient. Partea constientã a noastrã are valoare si capacitate minimalã, doar pentru
traiul minim într-o singura dimensiune al universului. (mã refer aici la 1 sir unidirectional de dimensiuni)
În plus, pentru extragerea informatiilor din subconstient si depozitarea lor în constient, e nevoie prima
datã de un “pod” fotonic de transmitere a acestor informatii, între subconstient si constient (de unde
“cãrtile” din “biblioteca”subconstientului trebuiesc transportate NUMAI 1 câte 1 si nu toate odatã), în
plus omul trebuie sã îsi lãrgeascã capacitatea constientului, nu numai ca volum/data, dar si ca (,)
capacitate de întelegere a acelor informatii.
Când toatã “biblioteca” va fi transportatã din subconstient în constient, biblioteca subconstientului va
sista sã mai existe, comform legii nr. 1 a Universului, “teoria inutilitatii”, care specificã faptul cã în
momentul în care ceva atinge gradul de 100% inutil, dispare de la sine.
În Univers existã numai ce are rost si scop precis/specific. În univers totul are un motiv initial specific,
si un scop final.
În momentul în care toatã “biblioteca” e transferatã din subconstient în constient, biblioteca goalã a
subconstientului nemai îsi având scop, va dispãrea, dar concomotent cu subconstientul, care astfel
nici el nu va mai avea rost*.
Ãla va fi momentul de rãscruce în care, deja posedând deci toatã informati universului, vom întelege
tot ce e si cum e în Univers, vom putea ascenda (ascensiune) la un nivel superior de existentã, purã
energie morficã informationalã (a ceea ce sperau dacii Shiva, Buda etc.), unde eliberati de materie, nu
va mai conta dacã nu mai avem subconstientul (care regleazã functiile organismului material) sau
orice parte materialã a corpului nostru.
DE NOTAT aici e cã aici e vorba de DETINERE DE INFORMATIE UNIVERSALÃ, si nu de simplã
ascensiune la stadiul de energie purã si a rãmâne apoi acolo în doar o dimensiune materialã a
Universului, care si-asa nu are valoare adãugatã pentru tine ca energie morficã si nu ai nevoie de
materie ca sã existi.

Cu alte cuvinte, stadiul respectiv de cunoastere universaalã a tot ce existã NU te va ridica undeva “în
vãzduh” ;) devenind tu cumva sub ochii prostiti ai martorilor oculari “energie purã” ;) din materia ce ai
fost înainte, ci la stadiul ala de cunoastere universalã VEI REALIZA CE ESTI si ce ai fost
întotdeauna(!), si anume energie purã morficã informationalã, si cã dimensiunile materiale paralele ale
tale în univers NU erai, si NU esti tu, ci doar dimensiuni materiale ale tale în univers, ca niste
posesiuni (de ex. “cãmãsi” ;) ) prin care treci tu ca viatã/energie morficã, cum treci si prin cãmãsi de
silk care se rup repede :D.

*functiile automate ale organismului nostru material/biologic sunt controlate de câmpul nostru morfic
structurant (via creierul nostru), prin subconstient, ca de ex. bãtaia inimii.. toate functiile organelor etc.

Pagina 32 zice (asta dacã nu ai adormit la calculator/computer pânã acum :D, de-atâta pãlãvrãgealã),
cã Universul creeazã continuu ca sã previnã Entropia.
N.A.:
Existã mai multe definitii ale entropiei, una mai complicatã decât cealaltã, cele mai cunoscute definitii
fiind cea mecanicã si termidinamicã; Explicatii tehnice scurtate la maxim gãsiti aici
https://dexonline.ro/definitie/entropie iar explicatii mai “lumesti” gãsiti aici: http://the-art-ofphilosophy.blogspot.nl/2012/05/entropia-universului.html
Teoriile astea sunt însã cretine, fãcute de imbecili, si mentinute de oameni de acelasi nivel intelectual.
Ele se bazeazã pe “finitatea” materiei în Univers (si ca atare “când arde tot ce e de ars, nu va mai
exista nimci în univers” ;), deci Bullshit total), netinându-se nici mãcar comt de faptul ca materie se
creeazã încontinuu(!!!), deci iricât s-ar arde, se face alta, si înca se face mult mai mult decât dispare,
universul extinzându-se (si ca materie) tot mai mult.
Ideile cretino-cresyine de mai demult referitor la entrooie, se bazau pe ideea cã Universul are un
JOJO efect, deci cã cum se exitnde pânã la o anumitã diemnsiune, apoi revine înapoi pânã devine iar
mic de.. o milionime de miliardime de centimentru cub, cum e “mãsuratã” ;) singularitarea universului
de acesti cretini monumentali (vezi acest clip de 1,4 minute:
https://www.youtube.com/watch?v=jx_OBw189t8) când vorbesc de singularitatea initialã a universului
caree tot ei spun cã NU POATE FI MASURATÃ!!!!!!!!!!!!!!!! Asa cã ce auziti în clip e semn de psihozã
acutã a wannabe “oamenilor de stiintã” ;).
Vezi aici https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_singularity unde4 e mentionat clar cã:
“A gravitational singularity or space-time singularity is a location in space-time where the
gravitational field of a celestial body becomes infinite in a way that does not depend on the coordinate
system”
Apãsând pe “coordinate system” puteti vedea foarte clar unitãti de mãsurã de volum, distantã etc., si
care e NU au deci valoare la singularitarea initialã a universului, deci NU poate fi mãsuratã.
Atunci CÂND si CUM or decis ei cã universul a fost “o milionime de milardime de centimetru cub” ;) ?
Când or stat pe wc-u? :D
Apropo, link-ul de mai sus cu singularitatea gravitationalã provone de la acest link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
În plus, Entropia (inventatã de Rudolf Clausius) a fost bazatã pe legile fizicii clasice, care vedem tot
mai mult cã nu au valoare realã în univers si existentã. (vezi documentarele Roxin-Gheorghiu)
În plus, entropia sugereazã “haosul” cosmic, concept cretin debitat de cretini, care ca tot prostul se
crede “cel mai destept din lume” ;) (ca deh.. “Prostul nu e prost destul pânã nu e si fudul!”), si ca atare
el considerând cã “stie totul” ;), dacã întâlneste ceva ce nu stie, zici automat cã “nu existã” sau cã “nu
e asa” ;), cã “dacã ar fi asa, ar fi stiut el de mult” având in vedere cã el “stie tot” ;).
Pricepeti logica lui Tândalã?
La fel si cu “haosul” universului, care recent tot mai multi oameni de stiintã si prin diferite experimente
complexe, au dovedit cã nu e deloc haos, ci e vorba numai miscãri organizate.
Cine nu le pricepe, numai ca sã nu recunoascã cã e prost butuc, spune cã “e haos!” ;). Noi însã stim
cã e vorba de continutul lui cranian (if any!) când spune asta.
Adevãrata “entropie” ;) (dacã tot am promis sus la pagina 26 cã voi elabora mai târziu) e cea a
asimilãrii totale (a fiecãruia dintre noi) a informatiilor totale universale (momentul de realizare cã esti
de fapt câmp morfic), atunci deci când terminãm ”ciclul” sirurilor noastre de dimensiuni paralelel din
univers, momentul în care ne vom creea apoi noi însine universul nostru propriu, pãrãsind universul
care ne-a creeat, si care atunci trece automat (de fapt si e tot acolo!) în câmpul morfic
universal/general al universului (unde spatiul si timpul nu au valoare) creeând iluzia cã “a dispãrut” ;),
când el de fapt s-a reciclat.

Revenind la partea de sus a pagina 32, adaug acolo cã la acest punct al existentei noastre (sfârsitul
ciclului nostru în univers, înainte de a devenii noi însine univers), dacã si unde va fi nevoie de materie,
o vom creea noi din energie. Mai adaug acolo sus cã ãsta e punctul terminus al destinului nostru
“pãmântesc” ;) si începutul vietii noastre ca “Univers” (sau “Dumnezeu”), deci când am sfârsit asazisa
“ascensiune” pomenitã mai devreme.
Noi suntem fãcuti din materie dar si din anti-materie (câmp morfic informational, biblioteca din
subconstient etc.) care NU ascutã la legile materiei, si care contin toat einformatiile necesare devenirii
a ceea ce noi numim “Dumnezeu”. Apoi fac referire acolo la partea a 2-a a secretelor universului, “The
Man”, pe care nu am mai scris-o nici în româneste la 14 ani, darmai acum în englezã de când m-au
jignit profesorii la scoalã cu Bacsisa, si apoi americanii m-au excrocat tot cu Bacsisa.

Apoi adaug cã daca noi (omul de rând acum) ar realiza, chiar so pentru doar o secundã, câtã putere si
energie incomensurabilã contine sunconstientul lui (câmpul lui morfic si morfo-genetic), i-ar fi si fricã
sã umble pe stradã cãci nu îsi va putea tine sub control energia aia cosmicã imensã.
Aici fac pauzã sã amintesc ce ati auzit în cele 3 documentare Roxin-Gheorghiu aici (vezi link-uri la
poze trecute) despre reactiile nucleare multiple (similare bombei atomice) ale fiecãrei celule din corpul
nostru, în orice secundã. Iar corpul uman contine peste 10 trilioane (10.000 de miliarde) de celule.
Asã cã fã socotela bombelor tale atomice :) :D.
Apoi începe acolo capitolul “Când posibilul si imposibilul urmeazã unul altuia, pentru a ne completa
existenta”.
Acolo spun ca acest capitol apartine în principiu de manuscrisul viitor (“The Man”). Aici vom vedea
cum ilogicul devine logic si in ce conditii.
Întelegând (vezi schita pe pagina 39) cã ce e logic la noi, e ilogic (nu neapãrat dar poate fi) în alte
dimensiuni (ale noastre), si cã cu cât o dimensiune e mai depãrtatã de noi/cea în care ne aflãm la u
moment dat, cu atât mai coudat si ilogic & incredibil ni se pare ce se întâmplã acolo, care e atât de
diferit de dimensiunea in care esti când privesti la cealaltã. Bineînteles cã trebuie sã fi constient prima
datã de celelalte dimensiuni si sã le poti vedea. Altfel exemplu urmãtor u are sens sã îl citesti.
Exemplu: Sã zicem cã ai pe biroul tãu gol/liber, 8 scrisori (de ex. felicitari de Craciun) pentru 8
persoane diferite, pe care le scrii una câte una.
Dacã esti constient de trecerile tale printre dimensiuni, nu te va mira diferentele (cu dimensiunea din
care ai plecat) care urmeazã si care din pãcate vor rãmâne extrem de putin in constientul tãu**, cãci la
un moment dat e foarte posibil sã ai numai 7 scrisori oe masã, sau 9 (sau orice alt numãr).
Ai trecut deja în alte dimensiuni iar informatia a fost mai lentã. Când se sincronizeazã informatia cu
spatiul/dicmensiunea unde te aflii, creierul tãu din diemnsiunea respectivã îti va oferi “amintirea” cã de
fapt chiar tu ai pus 7 (sai 9.etc.) scrisori pe masã si nu 8, informatie consistentã cu dimensiunea (si
informatiile ei) în care ai ajuns acuum.
** Universul regleazã continuu inconststentele din câmpul nostru morfic, care concomitent e si câmpul
lui morfic universal, noi fiind de fapt doar “prelungiri” de câmp morfic al câmpului morfic universal, tot
asa cum si hipotalamusul (de fapt partea lui posterioarã numai) e o prelungire a creierului.
Reglarea asta a “inconsistentelor” ;) presupune stergerea din memorie a oricãrei informatii care NU
apartine de dimensiunea în care ne aflãm la un moment dat, si înlocuirea ei cu o informatie
“regulatoare”, care anuleazã haosul paradoxal creeat de suprapunerea informatiilor diferite din diferite
dimensiuni prin care cãlãtorim, pentru a ne mentine permanent într-o stare de necunostiintã a
existentei tuturor celorlalte dimensiuni paralele ale noastre, pânã nu descoperim noi însine asta pe

cont propriu, prin dobândirea tuturor in formatiilor universului din toate sirurile de dimensiuni paralele
ale noastre din univers.
Acelasi proces regulator al universului face ca ori de câte ori ceva complet ilogic si rapid ne trece pe
sub ochi si creierul nostru nu pricepe si mai ales NU ÎL CONCEPE cãci NU apartine de logica
dimensiunii în care se aflã, Universul (câmpul morfic universal) aruncã automat informatia aia din
creierul nostru, fiind dovedit si stiintific-medical cã atunci când creierul uman nu pricepe deloc (ceva ce
vedem sau experimentãm) ceva, pentru a nu se “scurt-circuita” (expersia oamenilor de stiintã), creierul
aruncã pur si simplu informatia din creier, cãci o considerã “balast inutil”.
Legea nr.1 a Universului (Legea inutilitãtii; vezi poza trecutã) e fãcutã de Univers tocmai pentru acest
scop.
Multi oameni insã preicupati si de alte aspecte ale existentei, nu numai de “cele lumesti”, au de obicei
un carnet în care noteazã tot ce e iesit din comun în viata lor si care aparent nu are logicã.
Aceeasi lege a inutilitãtii va depune presiune pe creierul respectivilor pentru a renunta la mentionat
acolo asa ceva, si în final de a uita si unde au mai pus caietul, si/sau de a îl considera “inutil” si a îl
arunca, cu sau fãrã informatii “regulatoare” plantate de Univers în creierul lor, care “ar rezolva
misterele” respective.
Astfel oamenii uitã programat orice vãd sau experimenteazã iesit din comun în decursul vietii lor.

Pagina 33 continuã exemplele auto-explicatorii de la pagina precedentã, aici cu un pix ca exemplu.
Mesajul aici e cã întotdeauna vei gãsi în creier informatia cã “tu de fapt ai fãcut una sau alta”, sau în
maniera respectivã, desi initial ai fost contrariat stiind cu precizie ca ai facut altfel, si chiar si când
situatia e aparent reglatã, unii tot simt cã “ceva nu e în regulã”. Vã stiti voi care sunteti :D
Dar în fine, din momentul în care informatia s-a sincronizat cu dimensiunea materialã în care au ajuns
(din calatoria ta eternã printre dimensiuni, cum am mai explicat), creierul aruncã automat orice
“confuzie” ;) si informatii vechi contradictorii cu informatiile din dimensiunea asta nouã.
Atunci totul pare logic si nimeni nu mai pune întrebãri, considerând problema încheiatã, dar prea putini
o investigheazã amãnuntit, si si mai putin îi stiu cauza ;).
Pagina 33 mai listeazã sugestiile bãgate nouã în cap cu forta de cãtre Univers, ca motiv pentru
paradoxul respectiv, cum ar fi “stresul”, “oboseala” etc.
Dacã initial si scrii undeva exact ce faci, si apoi (dimensiunea urmãtoare) apare paradoxul câteva
secunde (sau minute, pânã se sincornizeazã informatia cu domensiunea nouã), în dimensiunea nouã
ce ai scris pe hârtie va fi schimbat si va reprezenta/reflecta realitatea din dimensiunea respectivã.
Nici nu se poate altfel, cãci materia nu cãlãtoreste printre dimensiunile materiale, ci numai informatia
materiei (noi, ca si câmp morfic informational de energie), tot asa cum ati vãzut in documentarele
Roxin-Gheorghiu cum cãlãtoreste apa doar ca undã informationalã de energie prin membrana
celulelor, unde se devine apã la nevoie, altfel rãmâne undã de informatie despre apã în celulã, de-aia
se si poate depozita atât de multã apã în celulã, mult mai mult decât volumul total al celulei, cum a-ti
vãzut si in documentarele stiintifice susnumite.
Cei care realizeazã (si eventual si vãd, in sensul cã retin ce au vãzut, cãci viteza cãlãtoriei printre
dimensiuni e destul de mare, nu ai timp sa stai sã admiri privelistea ;) ) discrepantele informationale
exemplificate mai sus, nu-si creeazã decât inutil dureri de cap. Atâta timp cât nu ai ajuns la sfârsitul
ciclului vietii tale eterne si nu stii toyt ce trebuie, e bine sã lasi pe cel care STIE TOT (Universul) sã
regleze tot ce e de reglat, pentru noi.

Dinjos pe pagina 33 încep sã explic tehnic acest proces de reglaj universal., care continã aici pe
pagian 34. Aici traducerea:
Acum revenind la exemplul cu cele 8 scrisori, ca sã arãtãm ce s-a întâmplat de fapt, care e cauza si
care rezultatul, putem spune urãtoarele. Initial am avut într-ãdeavãr 8 scrisori, nu 7. Pentru un motiv
descris mai încolo, a 8-a scrisoare “a dispãrut in neant”.. Oriunde o cãutãm, nu o gãsim. Atunci
realizãm cã nu avem, 8 scrisori si 7, cãci nu am pãrãsit camera, iar în camerã sunt acum doar 7
scrisori.
Subconstientul nostru (care ne conduce constientul) are acum un haos al paradoxului creeat de “8
scrisori care sunt 7” ;) :), din cauzã cã el (subconstientul) contine oricum toate informatiile universului
(deci si varianta cu 8 scrisori si cea cu 7 scrisori), si se pare cã nu a sters informatia veche înainte de
a folosii pe cea nouã.
Desi exemplul ãsta pare trivial si chiar ridicol, el poate pune în pericol întreaga noastrã existentã
pentru totdeauna. Detalii:
Viata (“câmpul nostru morfic” în termeni stiintifici moderni) pe care noi o mai numim "sufletul nostru” e
cea care ne face sã ne miscãm, sã vorbim, sã reactionãm la situatii, conform ordinelor date de creierul
nostru, care si el e la rândul lui sub comanda Vietii (via subconstient, apoi informatia morficã, vorbind
în sens invers directiei de primit informatii de la câmpul morfic).
Dacã aceastã Viatã informationalã (câmp morfic) a noastrã din subconstient, si care apartine (si vine
ca informatie) din câmpul morfic universal, Viatã care ne conduce conform logicii din dimensiunea în
care ne aflãm în orice moment, vede cã nu poate regla situatiile contradictorii paradoxale, va crede
automat cã nu e în stare sã îsi îndeplineascã functia ei care are ca rol tocmai reglarea de asemenea
situatii (ca ordin primit de la câmpul morfic universal/Universul), conform teoriei inutilitãtii a Universului,
îsi va înceta activitatea si se va alãtura întregului (câmp morfic universal), nemafiind astfel o prelungire
a lui (cum suntem noi toti individuali, prelungiri ce câmp morfic), ci se ca contopii cu întregul, si
automat toate dimensiunile noastre paralele vor înceta sã mai existe, ca si amintirea lumii cã noi
mãcar am existat vreodatã.
Procesul acesta catastrofal simplificat la explicare, e ciocnirea masivã a constientului în subconstient,
cu întrebãri pe care subconstientul nu vrea sã le rãspundã pretinzând cã nu le are, si cu cât se
încãpãtâneazã mai mult si mai tare constientul sã se ciocneascã cu subconstientul pentru întrebãri
esentiale, cu atât mai mare se lãrgeste gaura neagrã (Black Hole) de anti-materie existentã în noi,
(orice în Univers e fãcut din combinatia materie-antimaterie) explicatã în schita de a pagina 39,
antimaterie tinutã sub control si în echilibru de cãtre Viata noastrã (câmp morfic individual), încât orice
dezechilibru poate “suge”/trage în gaura aia neagrã tot sirul nostru nesfârsit de dimensiuni paralele
împreunã cu cele 3 timpuri suprapuse (trecut, prezent si viitor, vezi schita –pagina 39), anulându-ne
astfel existenta. (Din cauza asta intervine Universul în toate aceste cazuri ca sã salveze situatia).
Anularea existentei nu s eface direct, ci “cu oprire” prima datã între dimensiuni, în “tara nimãnui”, un
fel de vacuum existential dintre dimensiuni, unde se opresc boacãnele înainte de a fi categorisite
reparabile (caz in care se întorc in sirul lor normal de dimensiuni), sau ireparabile, caz in care tie
anulatã existenta completã împrejnã cu sirul de dimensiuni paralele ale tale.
Procesul acesta al gãurii negre (de anti-materie) de a te trage între dimensiuni dacã ea devine prea
mare din cauza ciocnirilor descrise mai sus, e un proces automat, ca o valvã/supapã de presiune în
termeni tehnici, proces & valvã de presiune care ne opreste/blocheazã sã realizãm prematur existenta
celorlalte dimensiuni paralele ale noastre în univers. Schita de la pagina 39 explicã asta mai clar.
DIN FERICIRE Legea Creatiei (tot a Universului) interzice câmpului morfic individual (Viata din noi) sã
îsi parãseascã “locul de muncã” la orice abatare minorã, usor de rezolvat/reglat, numai findcã Viata
are putin “stress” ;) de la ciocnirea subconstientului cu constientul din cauza informatiilor paradoxle
contradictorii, care si ele sunt cauzate la rândul lor de ineficienta transferului de informatii din
subconstient în constient concomitent cu transferul nostru ca si “câmp morfic informational” (sau

“Viatã”) din dimensiune in dimensiune, si suntem prea lenti în a da si a primii informatiile constientului
fiecãrei dimensiuni materiale ale noastre prin care cãlãtorim.
Pe scurt: Avem o problemã? Stãm acolo pânã o rezolvãm! Fugind de ea nu rezolvã problema.
Iar sclavia s-a abolit! :D. Tot noi însine va trebuii sã ne rezolvãm propriile probleme. Nu altii.
În plus, noi nu avem de fapt decât sã ne supunem ordinului informational venit din câmpul morfic
universal, în câmpul nostru morfic individual, si problema e rezolvatã. Numai rebelii nu se supun si îsi
noteaza paradoxurile în carnetele, cum e descris mai sus undeva.

Pagina 35. Aici explic cum Universul foloseste partea “anti-materie” a universului (existentã peste tot
deci si în fiecare dintre noi) pentru a corecta si a regla situatiile prezentate la pagina/poza trecutã, si a
readuce totul pe fãgasul/drumul programat initial de Univers, pentru un sfârsit propice (a cursul etern
al vietii noastre descris la poze precedente) al vietii noastre eterne în univers.
Acest proces de reglaj cu ajutorul “solvantului’ antimaterie, are loc prin eliminarea oricãrei situatii de
întrebãri nerãspunse in cazurile fluctuatiilor universului care nu îsi au locul în destrinul nostri preprogramat, aceastã stergere fiind la rândul ei efectuatã prin tragerea noastrã într-o dimensiune
paralelã a noastrã în univers unde situatia/fluctuatia respectivã nu a existat si ca atare nici
nedumerirea noastrã si întrebãrile legate de ea nu existã, si nici nu a existat.
Interesant e cã acest proces de reglaj e 100% automat si îl provocãm noi însine prin chiar fluctuatia
respectivã nedoritã, creeatã de noi, care creeazã la rândul ei un gol informational în timp si spatiu,
golul respectiv fiind câmpul morfic de amtimaterie care ne trage în dimensiunea regulatoare cea mai
apropiatã (si la propriu si la figurat) de cea în care ne aflãm la acel moment.
Valva/supapa aia regulatoare de antimaterie (golul acela informational) e o supapã “failsafe”, ca un
termostat (de fapt termostatul e un exemplu prea simplist) programat la o anumitã temperaturã, si care
dacã temperatura scade, el intrã în functie si regleazã situatia.
Mai detailez acolo ca în cadrul acestui proces de reglaj, noi aterizãm într-o dimensiune paralelã a
noastrã care are informatiile netulburate, stocate in memoria constientului, si pe care noi când
ajungem în acea dimensiune materialã a noastrã, ni le însusim automat.
Apoi mai explic cum noi (înainte de a ne apropia de sfârsitul ciclului etren al vietii noastre) NU suntem
programati sã stim de existenta tuturor celorlalte dimensiuni ale noastre în univers, iar asta e decis
asa de cãtre Univers (numit de unii si “Dumnezeu”), cãci spiritul de creatie si evolutie existent în
fiecare om, dupã ce stie anumite lucrurti, va încerca sã le îmbunãtãteascã, în cazul ãsta sã îsi
schimbe destinul într-unul pe care îl considerã “mai bun”, prin a cãlãtorii voluntar în alte dimensiuni
alese specific de el, iar asta ar deregla tot procesul evolutionar al nostru, programat în noi de Univers
încã de la începutul lui. Noi nu putem sfârsii ciclul etern al vietii noastre dacã nu am experimentat
TOT, si bune si rele, deci a alege numai pe cele bune.., nu ne duce niciunde, ci ne face doar sã batem
pasul pe loc, cãci înaintarea nu e posibilã pânã nu experimentezi TOT ce trebuie sã experimentezi,
acest “tot” fiind chiar TOT ce existã, literalmente. Ce putem influenta în asta e doar gradul/intensitatea
cu care experimentãm, ca si durata experimentãrii, dar experimentarea în sine a TOT ce existã,
trebuie sã aibã loc oricum, altfel nu cunoastem TOT, si ca atare nu putem sfârsi ciclul eterm al vietii
noastre, examen final care presupune cunoasterea totalã si universalã.
În plus, în cazul exemplului de mai sus cu alegerea voluntarã a unor dimensiuni (siruri de diemnsiuni,
cãci practic o dimensiunie dureazã doar o fractiune de scundã) pentru a ne creea “un destin mai bun”,
asta ar deregla nu numai propriul nostru cicu etern al vietii, dar puzderie de alte cicluri ale multor altor
oameni cu care intrãm în contacy în acele diemnsiuni alese specific de noi, iar haosul ar fi complet, o
armatã de câmpuri informationale goale de antimaterie vor fi declansate pentru reglarea situatiei.., cu
urmãri vaste, dar cu sfârsit întptdeauna clar, si anume reglarea vietii noastre la parametrii stabiliti la
nasterea universului, când ni s-au creeat toate diemsniunile noastre materiale paralelel în toate
ipostazele si situatiile posibile, pentru a ne dã ocazia sã învãtãm tot ce existã, ca atunci când sfârsim
acest ciclu etern al vietii noastre, sã STIM cu sã creeãm universul nostru, si tot ce apartine de el.

Pagina 36 continuã explicatia procesului de reglaj si exemplul cu cele 8 scrosri care au devenit 7, fapt
ilogic care a devenit apoi logic când noi am fost trasi într-o diemensiune paralelã apropiatã a noastrã
unde reapar toate cele 8 scrisori, si unde existã si informatia cã noi a 8-a scrisoare “am pus-o între
timp separat”, astfel cã în aceastã nouã dimensiune “ne vom aminti” ;) ceva ce nu a existat niciodatã
în dimensiunea trecutã, ci doar în dimensiunea în care am aterizat acum, astfel ce era acolo ilogic, a
devenit aici logic, si toatã problema s-a rezolvat, regajul (de cãtre Univers deci) fiind perfect.
Mai adaug aici cã privind prin tunelul extrem de îngust al doar unei parti ale logicii universale** nu
putem vedea si întelege mai mult decât ne permite acea fatetã unilateralã a logicii prin care privim.
De-asta multi/majoritatea nu vãd realitatea universalã, ci doar cea oferitã lor de dimensiunea în care
se afla la momentul observatiei, cãci li-e limitatã vederea de dimensiunea limitatã în care se aflã.

** imagineazã-ti un cerc, care ca si un octogon care are 8 laturi care desi pare rotund dar e colturos,
sau un dodecagon etc.., un cerc perfect e de fapt un “infinitogon” (cuvânt inventat de mine atunci în 76
pentru a definii CORECT*** un cerc), deci un poligon cu o infinitate de laturi, nicidecum curburi,
infinitogon explicat si arãtat si în schita functionãrii teoriei dimensiunior paralele pe pagina 39 a acestui
manuscris.
Logica universalã e ca un asmenea “infinotogon/cerc”. Fiecare laturã a acestui infinitogon de logicã
universalã apartine unui singur sir de dimensiuni paralele, care functioneazã NUMAI dupã logica aia
marginitã unilateralã. Niciodatã nu folosim 2 fatete ale logicii universale, darmai toate, decât când a
sfârsit ciclul etern al vietii noastre explicat mai devreme.
Asta înseamnã cã NU putem niciodatã vedea adevãrul universal, cãci logica folositã la studierea si
concluzionarea a tot ce existã, e limitatã de logica unilateralã a dimensiunii în care ne aflãm în orice
moment. Singurii care pot cel putin suspecta (darmai folosi) existenta altor fatete ale logicii universale,
sunt cei care se apropie de sfârsitul ciclului vietii lor eterne în univers. Si dupã câte am observat, sunt
destui la acest stadiu în lume, si majoritatea lor sunt români/daci.

***Dupã cum stiti si ati vãzut, si planeta pãmânt vãzutã din cosmos pare rotund (desi putin turtit la
poli), dar când sunteti pe pãmânt vedeti si umblati NUMAI pe suprafete DREPTE, nicidecum rotunjite.
Pe scurt, suprafata “rotundã/globularã” ;) a planetei noastre e de fapt o suprafatã plinã de linii drepte,
puzderie de suprafete drepte, care desi cu numãr astronomic de mare (depinde ce lungime folosesti) e
totusi limitat, putem teoretic (de dragul explicatiei) numi forma planetei noastre (cel putin in plan X-Y)
“infinitogon”. Un cerc cu o infinitate de laturi.

Pagina asta (36) explicã toate astea dar în termeni mai încâlciti. Sus acolo undeva spun de exemplu
urmãtoarele: Scepticii pot spune acum/aici de exemplu cã “asta e o bazaconie, celelalte dimensiuni nu
existã si deci nici celelalte fatete ale logicii universale, cãci dacã ele ar exista (dimensiunile celelalte),
le-am putea vedea si atinge”.
Însã tocmai prin a spune asta, scepticii ne dovedesc cã toate astea nu sunt bazaconii, din cauza
simplului fapt cã dacã procesul (etern) al vietii noastre în univers ne-ar oferi permanent direct acces la
toate celelalte dimensiuni ale noastre, si ca atare si la logicile lor (fatzetelor lor individuale de logicã),
corectiile Universului descrise mai sus or si-ar anula scopul, ori ar avea loc permanent interzicându-ne
deci accesul voluntar la celelalte dimensiuni.
Luând exemplul (scepticilor) de mai sus, analizãm aici doar prima variantã, deci cea în care corectiile
universului s-ar anula, ca atare procesul în sine, nu numai ca motiv de existentã al lui (a stii totul, si
bune si rele, examen final...etc.) dar si ca muncã a lui continuã (de a ne face sã cãlãtorim etern printre
dimensiunile noastre paralele) nu ar mai exista, si ca atare nici celelalte dimensiuni nu ar exista de
moment ce nu putem cãlãtorii prin ele fiindcã procesul etern al vietii noastre nu existã, si fiindcã la

momentul observatiei ipotetice (a scepticilor) a celorlalte diemnsiuni, te afli si tu (scepticul) într-o
dimensiune anume/oarecare, anulându-se toate dimensiunile, ai fi si tu anulat, si ca atare nu ai mai
putea citii rândurile astea aici(!).
Legea universului numitã mai devreme (Legea iuntilitãtii) care face ca sã disparã totul din existentã
dacã nu are rost/scop deloc, ar anula nu numai dimensiunile dar si pe noi ca energie informationalã
morficã (cãci noi ca energie morficã trãim in dimensiuni paralele de MATERIE** ale noastre), si ca
atare ne-ar anula pe noi din existentã.
Dar dupã cum stim însã, noi existãm si trãim, energia morficã existã si ea, deci si dimensiunile existã,
cel putin asta în care ne aflãm acum, stim cã trãim, asa cã nimeni (sceptic sau nu) poate contesta
existenta dimensiunilro paralele simplu prin a spune cã “dacã ele ar exista, noi am avea acces la ele”,
cãci asta e mentalitate de cretin de bani gata, care crede cã i se cuvine totul, cã poate cumãpar totul,
si cã “dacã el nu are ceva, înseamnã cã aia nici nu existã” ;).
** În plus, de moment ce MATERIA existã în univers, existà automat si dimensiunile paralele de
materie explicate mai sus.
Pe deasupra, tot ce face Universul e CREATIE si concomitent organizarea a tot ce creeazã. Atâta
vreme cât existã creatie, va exista si materie (materia e creeatã de energie informationalã), ca si
dimensiuni paralele materiale a tot ce existã.
Apropo, pânã la o informatie trivialã în computer facem cel putin un back-up (eu fac circa 7), darmai la
un CEVA atât de important ca Universul, caz în care ne punem întrebarea: Dupã cât de maestru e
organizat universul, e logic sã gândim (chiar si cu logica limitatã a dimensiunii noastre actuale) cã
Universul e atât de “prost” ;) încât sã nu facã absolut niciun back-up al creatiei sale?? Asa asa, ca
întrebare retoricã pentru simpletoni, fãrã legãturã directã cu manuscrisul Bacsisa.

Pe la jumãtatea paginn ãsteia (36) spun cã dacã acest manuscris nu va fi acceptat de lume, e foarte
posibil cã motivul e cã acest manuscris (raport stiintific) preseazã prea tare timpul înspre viitor, si nu
lasã lucrurile sã evolueze de la sine, lent, cu vitezã normalã, amestecând prea mult logici din alte
dimensiuni, si fortând lucruri pe care nu are dreptul sã le forteze. Dacã e asa sau nu, va dovedi
acceptul sau refuzul publicãrii lui.
Probabil era mai bine sã spun lucrurile indirect aici, ca de ex, dintre raspunsuri (la întrebãri multiple
choice) A si B, în loc sã spun ca “A e bun”, puteam spune ca “B nu e bun” ;).
Dar oricum, stiind cã orice se întâmplã, TREBUIE sã se intâmple oricum, cãci orice în univers are un
mortiv bine definit, ca si cauzã ca si rezultat precis, e clar ca bunã ziua cã dacã acest manuscris nu va
fi acceptat (cel putin la data în care eu cer publicarea lui, în cazul ãsta 1993), înseamnã ca asa si
trebuie sã se întâmple, pentru a evita corectiile ulterioare ale universului.
Dar fiindcã si a scrie acest manuscris pare sã aibà un motiv bine definit (altfel nu s-ar fi întâmplat;
Orice are un motiv în univers!), voi continua sã scriu.
Orice suntem si orice facem sunt parte din existenta noastrã, care si ea are un scop precis, pentru noi
si pentru altii. Totul e legat în univers, ca un ceas compact, unde dacã împingi (cu un cui) 1mm partea
din stânga înspre centru ceasului, partea din dreapta se va bomba la un punct cu exact 1mm în afarã,
toate rotitele din ceas situate intre partea stânga si cea dreaptã a ceasului fiind afectate si schimbate
de la locul lor de origine.
Exact asa functioneazã si universul, care conform teoriilor mele demonstrate, e un glob compact,
neexplodat cum sustin unii, teoria universului ca “glob” fiind una si aceeasi cu stiinta Zamolxianã, am
mai documentat undeva aici despre stiinta dacului Mitra care folosind aceeasi stiintã Zamolxianã,
considera universul ca fiind un glob mic si compact, pe care îl tinea în mânã la statuia lui, aspect
plagiat (pãi se putea altfel”;) ) de satanistii evreo-crestini si atribuit evreului fictiv isus cristos.
Vezi pozele de dinjos. Si pânã si Athena, zeita pelasgã consideratã de cretini ca “zeitã greceascã”, are
acelasi glob a universului în mânã, concept pur Zamolxian, si bineînteles cã fiind pelasgã/dacã, are

coif cu vârful orientat înainte, cum ati vãzut în trilogia episodului 5 din seria “Noi, Aryanii Daci..”, vezi-o
si aici: http://www.aviewoncities.com/img/vienna/kveat0176s.jpg sau aici:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Pallas-AtheneBrunnen_Parlamentsgeb%C3%A4ude_Wien_2009_c.jpg

Pagina 37 continuã explicatiile de la pagina 36, adãgând aici si cã la capitolul paginii 14 (“It never
happened…?”, sau tradus: “Nu ti s-a întâmplat niciodatã…?”) am dat acolo exempluri din viata noastrã
de zi cu zi, care sunt predictii si care pot fi interpretate usor ca si “cãlãtorie în timp” (în viitor în aczul
ãsta, si apoi revenit în prezent), dar nu e necesar sã analizãm toate exemplele similare întâlnite în
viata nostrã sã vedem eventual care sunt “ciudate” si nu pot fi explicate decât paranormal si care au
explicatii logice în cadrul “normalului”, cãci TOATE aceste exemple se pot explica (si sunt!) numai
cãlãtorii în timp, dar între dimensiuni, si în cadrul procesului/cursului nostru pre-determinat al vietii
noastre, asa cum am explicat la pozele precedente, si NU ceva voluntar paranormal “datoritã puterilor
noastre supranaturale” ;).
Asta e doar o iluzie. “puterea paranormalã” a unuia are direct si numai de-a face cu accesul la câmpul
morfic informational al lui sau al altcuiva din dimensiuni paralele diemnsiunii în care se aflã la
momentul observatiei.
La pagfina asta intru mai mult în partea de “gaurã neagrã” (“Black hole”, anti-mater) a
dimensiunii(dimensiunilor) nostru material, care are rol regulator pe cursul nostru etern al vietii, si care
“se trezeste” si intervine ori de câte ori o fluctuatie (nelalocul ei) a vietii noastre în univers (a cursului
vietii noastre rintre diemsniunile materiale infinite ale noastre in uunivers) apare, si trebuie corectatã,
gaura aceea neagrã de antimaterie trãgându-ne în ea si depunându-ne instantaneu în altã diemnsiune
materialã a noastrã unde ilogica creeatã în dimensiunea unde ea s-a produs, e “logicã” în
dimensiunea nouã unde gaura neagrã de anti-materie ne-a “depus”. (deci a tras ca un magnet câmpul
nostru informational morfic din dimensiuena cu fluctuatia/greseala, trãgându-ne în diemnsiuena nouã
unde ce nu a avut sens în diemnsiuena trecutã, are sens perfect în dimensiunea nouã)
De menttionat aici e cã gaura neagrã de anti-materie existentã în (toate)orice dimensiune materialã
paralelã a noastrã în univers, e singurul lucru care are contact permanent cu toate dimensiunile
noastre materiale din toate timpurile si dimensiunile universului, asta fiind construit asa (de cãtre
Univers) încã de la început, cãci fãrã “axã” la sirurile noastre de dimensiuni, nu avem “directie”, si “ne
clãtinãm” în toate pãrtile, haotic.
În plus anti-materia asta TREBUIE sã aibã contact permanent cu toate dimensiunile noastre, fiindcã
ea e cea care regleazã cursul vietii noastre în toate diemsniunile noastre, si dacã nu are contact cu
dimensiunile noastre materiale, nu ne poate nici depozita acolo, în nicio dimensiune materialã, si nici
sã ne tragã din nicio dimensiunie în alta, imprimându-ne “mersul” (cãlãtoaria) nostru ca si câmp
morfic, printre dimensiunile nostre infinite materiale în univers.
Asta e explicat mai bine cu schita de la pagina 39, unde se explicã cum e si posibil astfel cãlãtoria în
timp si spatiu** prin aceastã “gaurã neagrã” de antimaterie din noi, care av&and permanent contact
direct cu toate dimensiunile noastre din toate timpurile, e usor de înteles “cum” e posibilã cãlãtoria
noastrã în toate directiile si timpurile.

** aici bineînteles mã refer la cãlãtorie în timp si spatiu în directii multiple, nu în directia clasicã, cãci
tehnic vorbind, noi cãlãtorim în spatiu timp încontinuu, chiar dacã majoritatea habar nu au de asta, si
asat fiind un fapt tot atât de simplu si trivial (si tot în fata nasului nostru, dar nu îl vedem), ca si teoria
dimensiunilor paralele.
Exemplu: Cãlãtorie prin spatiu timp implicã de fapt ideea cã la un moment dat esti pe un loc/spatiu si
la un timp/orã anume, si apoi esti in alt loc/spatiu, la o altã orã.
Când mergi pe stradã cãlãtoresti de fapt în timp. Orice pas te aduce în alt loc decât locul precedent,
iar timpul e si el altul, cu 1 secundã (sau mai multe) mai departe, cu foecare pas pe care îl faci.
Asta iar explicatie trivialã pentru simpletoni.
DECI eu mai sus mã refer la cãlãtorie în spatiu timp în toate directiile, nu numai într-o directie ca în
exemplul asta simplist marcat aici cu 2 stele.

Pagina 38 reia aspectul necesitãtii mentinerii integritãtii si stabilitãti fiecãrei dimensiuni, prin
functionarea acelei dimensiuni NUMAI în concordantã cu propria ei (fatetã de) logicã, care are ca lege
de bazã acceptarea ei însisi ca “singura, si cea mai logicã realitate existentã”.
Asta e valabil al toate dimensiunile, altfel dimensiunile s-ar destrãma.
Si având in vedere aceastã lege de bazã a fiecãrei dimensiuni, aceeasi logicã auto-declaratã de
“unicitate”, desi ne împiedicã sã acceptãm existenta altor dimensiuni si logici, din fericire ne permite (si
asta pare sã fie valabil numai la cei aflati spre sfârsitul ciclului vietii lor eterne în univers) ipoteza
existentei altor logici si dimensiuni (altfel nu am fi scris astea aici), din cauza fluctuatiilor (greselilor)
apãrute destul de des în cadrul oricãrei logici a oricãrei dimensiuni, si care apoi pare a fi corectatã de
la sine fãrã corectarea accidentului (fluctuatiei) în sine, ci simplu prin schimbarea informatiei ei, deci
prin a adãuga sau a scoate din informatie, dupã caz.
Dacã aceste fluctuatii (vezi exemplul de mai devreme cu 8 scrisori care au devenit 7) nu ar exista,
logica oricãrei dimensiuni nu ar avea motov sã accepte ipoteza alotr logici si dimensiuni.
Dar de moment ce logica acceptã aceastã ipotezã, iar fluctuatiile (paradoxuri în viata noastrã, pe care
dacã nu le notãm, le uitãm) existã si ele, asta e încã un indiciu clar al existentei dimensiunilor paralele,
al cãror numãr e infinit. (am explicat mai devreme de ce folosesc cuvântul “infinit” de moment ce
numãrul lor e finit. Fiindcã e numãr care depãseste posibilitatea de concepere a lui cu creierele
noastre limitate de dimensiunea în care ne aflãm al observarea numãrului respectiv)
Pe paginã acolo mai explic si cã astfel scepticii ar trebuii sã accepte existenta lor (dimensiuile
paralele) tocmai din cauza ilogicii lor, cum am explicat mai devreme prin reducere la absurd pânã la
anularea existentei noastre care sitim cã nu e anulatã cãci altfel nu am fi aici sã citim toate astea.
Universul a creeat dimensiunile (fiecare dintre ele) cu restrictia de a accepta numai ce e între limitele
posibilitãtii sale de pricepere, ca si a logicii sale individuale de dimensiune individualã.
Asta implicã aceleasi limitãri a creierului nostru material apartinând de dimensiunea respectivã. Asta la
rândul lui implicã faptul ca dacã (,) creierul tãu e prea limitat si nu poate pricepe ceva, capacitatea de
pricepere a creierului se opreste (la limita sa) si chestia respectivã de priceput rãmâne în afara
priceperii creierului, asta fiind aparent ceva “de al sine înteles”, dar ca si paharul umplut pe jumãtate
(care în timp ce e pe jumãtate gol, e în acelasi timp si pe jumãtate plin), aici vedem doar o parte a
acestui aspect, fiindcã creeatia universului e atât de prefectã si “netedã”, încât noi nu îi vedem detaliile
constructiei (si motivele), ci numai rezultatele, si ca atare în exemplul de mai sus, dimensiunile
materiale (deci si creierele si puterea lor de pricepere) sunt fãcute în concordantã cu nivelul lor de
avansare pe drumul ciclului etern al vietii lor, deci o dimensiunie inferioarã va avea întotdeauna
creierul (puterea de pricepere) limitat, tocmai pentru a îi tãia accesul acestuia la sesizarea/întelegerea
altor dimensiuni, din care el cu puterea lui limitatã de perceptie le-ar transforma într-un haos, ceea ce
nu e cazul cu dimensiunile superioare aproape de sfârsitul ciclului (etern al) vietii, care detin automat
mai multe informatii si pricep mai multe, si ca atare au voie sã întrezãreascã tot mai multe existenta si
activitatea altor dimensiuni, la care vor avea acces direct si voluntar total oricum când ciclul (vietii lor
eterne) se va sfârsi.
În felul acesta noi suntem condusi de Univers, prin însãsi constructia (de cãtre Univers) progresivã a
dimensiunilor noastre materiale din univers.
Apoi adaug acolo cã la sfârsitul ciclului etern al vietii noastre vorm putea face tot ce vrem, cum e
cãlãtoria voluntarã în spatiu timp în orice directie, schimbarea a tot ce existã în orice fel vrem noi,
simplu prin sãrirea/alunecarea în dimensiunea respctivã care contine situatia doritã, etc.
Dinjos arãt cu sãgeata rosie cuvântul “slide” (alunecã) folosit de evreii subumani din USA pentru a
creea diferite serii si filme artistice bazate pe conceptul meu al diemnsiunilor paralele, prin “sliding”
(alunecarea dintr-o dimensiune în alta), cum e si descris multiplu în acest manuscris BACSISA.

Ultimul paragraf pe paginã aici spune cã acum voi prezenta schita originalã a logicii universale (a
Universului, deci a lui ”Dumnezeu”, el fiind una si aceeasi cu Universul) si a dimensiunilor paralele
materiale ale noastre în univers, ca si “usa” prin care noi alunecãm tot timpul dintr-o dimensiune în
alta.

Asta-i vestita paginã 39 amintitã repetat la pozele trecute, per care vedeti schita mentionatã/anuntatã
la poza trecutã.
DREAPTA:

-

The Man = Omul
Gaura neagrã (Black Hole) de abtimaterie din subconstientul nostru.
The future = viitorul
Present = prezentul
The past = trecutul
Gaura neagrã e usa de acces la toate celelalte dimensiuni si totodatã la toate celelalte fatete
ale logicii universale, cu scop de corectie a fluctuatiilor universului, în timpul procesului vietii
noastre eterne. (cu final, dar extre de îndepãrtat ca ani, de-aia folosesc si la asta “etern” si
“infinit”)

STÂNGA:

-

-

-

-

Cilindrul existentei universului privt de sus, exact asa cum e si cunstruit Universul (de-aia si
“rotund” cum e si simbolul lui Mitra a Universului), cu aceleasi descrieri prezentate la partea
dreaptã a schitei.
În stânga adaug si textul (si linia care duce la..) despre doar o fațetã a logicii universale, aici
reprezentatã ca o felie de sus pânã jos în cilindru, ca un tunel îngust prin care fiecare
dimensiunie individualã priveste si vede doar dimensiunea ei, cu doar logica ei proprie.
Felia hasuratã de sus pânã jos aratã nu numai logica unilateralã individualã a doar unei
dimensiuni, ci si dimensiunea în sine, existentã PARALEL în toate cele 3 timpuri (trecut,
prezent si viitor), suprapuse unul peste altul din punctul de vedere al existentei universului,
deci cilindrul privit din capul lui, cum vedem aici in stânga sus.
Încadrarea pãtratã cu linie întreruptã stânga jos spune: ASTA e felul în care ar trebui sã ne
uitãm la Viatã (vedere de sus), cãci în felul ãsta se întâmplã totul în univers, acesta e felul în
care Universul a construit existenta noastrã (si a lui), si ãsta e felul în care noi trãim, unde
trecutul, prezentul si viitorul sunt suprapuse unul pe celãlalt, pentru cã aceste 3 timpuri se
întâmplã în acelasi timp, în dimensiuni paralele.
VEZI si explicatia asta la paginile 9, 10, 11, si 12 din manuscris.

Dinjos pe paginã (textul mare sub schițã) spune cã pentru cei la care li se pare complicatã schita asta,
am mai fãcut una pe una dintre paginile urmãtoare, mult mai simplã si mai usor de înteles, dar
uitându-ne aici la schita asta, vedem cã gaura neagrã de antimaterie (simbolizatã printr-un cerc aici)
din subconstientul nostru, care are cea mai micã dimensiune dintre toate elementele prezentate aici, e
cea care devine mai mare (decât cercul “Omul”) în cazul nevoii ei de interventie pentru repararea
fluctuatiilor/neregulilor explicate mai devreme la poze trecute, iar momentul in care e mai mare decât
noi, nu mai e ea în noi ci noi în ea, caz in care ea ne trage în alte dimensiuni (ea având contact cu
toate dimensiunile din toate timpurile) unde problema/neregula care a cauzat fluctuatia, nu mai existã,
dimensiune de destinatie care poate sã fie si în trecutul sau viitorul dimensiunii de plecare, la orice
moment de timp ale acestor timpuri.
Asta deci cã sã explic specific cum functioneazã “tragerea” câmpului nostru morfic dintr-o dimensiune
în alta în caz de nereguli, dar cãlãtoria noastrã printre dimensiuni (care are loc continuu, deci viata
noastrã eternã printre dimensiunile materiale paralele ale noastre îm univers), se face în acelasi mod
si cu acelasi ajutor (gaura neagrã de antimaterie). Niciodatã fãrã aceastã Black hole.
Deci poti avea acum 100 de ani, si peste 1 secundã ai doar 2 ani, cãci ai fost tras în diemsniunea ta
din trecut unde aveai numai 2 ani, din cauza unei nereguli cauzate în/de dimesniuena ta când aveai

100 de ani. Asta ca exemplu de ce se poate întâmpla si cum anume. De retinut e cã nu poti fi
tras/depus niciodatã întro dimensiune de spatiu si timp unde ai mai fost odatã, ci întotdeauna într-o
dimensiune materialã de destinatie în care nu ai mai fost. Asta e asa pentru cã trebuie sã înveti tot, din
toate dimensiunile tale, nu sã repeti ce ai mai învatat odatã..
Aici aduc aminte iar de scrisoarea aia lipsã a 8-a, explicând cã lipsa ei dintr-o dimensiune, creeazã
alunecarea noastrã (via gaura neagrã de antimaterie vãzutã aici) în dimensiunea vecinã unde
scrisoarea a 8-a nu e dispãrutã dar nici apãrutã asa din senin/nimic, o explicatie trebuie sã existe care
sã completeze si sã clarifice situatia din dimensiunea de unde ai plecat (unde din 8 scrisori au ramas
7), cãci altfel se creeazã alt paradox si iar trebuie o corectie etc.
Deci orice tragere a noastrã în altã dimensiune, e fãcutã de Univers cu o precizie si o organizare
perfectã.
Echilibrul dintre materie si antimaterie din corpul nostru material pare cã e dereglat în cazul tragerii
noastre în alte dimensiuni, dar asta e ca “o bãtaie continuã a inimii” vietii noastre eterne, cãci echilibrul
perfect materie-antimaterie e pãstrat permanentde Univers.
ÃSTA e deci cilindrul tinut în mânã de personajul “professor Arturo” în seria (plagiatã de la
manuscrisul meu via Clare Ferraro) “Siders”, cu care el încerca sã explice teorie dimensiunilor
paralele, si cum e posibilã cãlãtoria/sliding-ul printre dimensiuni, la episodul ãsta din seria “Sliders”:
http://sliders.wikia.com/wiki/Post_Traumatic_Slide_Syndrome.
Am explicat frauda asta criminalã (a evreilor americani), plus restul mizeriilor lor, la primele poze din
album.

Pagina 40, cu continuare de la 39:
Gaura aia neagrã de antimaterie existentã în subconstientul nostru (ca punct central/bazã, asa cum e
sira spinãrii si creierul baza nervilor pentru întregul corp) dar si în orice atom al nostru, ca si în centrul
(ca bazã/centru) oricãrei planete sau astru (plus si acolo in restul astrului respectiv) din univers,
necesarã pentru a mentine echilibrul etern materie-antimaterie, ca mediu propice creatiei eterne a
universului.
Aceastã “Black Hole de antimaterie”, care creeazã miscarea noastrã (ca si câmp morfic informational
individual) printre dimensiunile materiale paralele ale noastre în univers, imprimându-ne si puterea
(momentum/impulsul continuu de miscare/cãlãtoria), directia**, dar si viteza cãlatoriei vietii noastre
eterne in univers, face asta (cum am mai explicat) prin atragerea (ca un magnet efectiv, cãci are câmp
electro-magnetic, care la rândul lui stim cã el contine informatii de functionare; vezi documentarele
Roxin-Gheorghiu) câmpului nostru individual morfic în dimensiunile care decurg logic*** din cea în
care ne aflãm în orice moment.
Fiindcã gãurile negre (Black Holes) au înotdeauna putere de atractie/tragere a materiei dar si a antimateriei, ele atrag si gãuri negre vecine, astfel ca de exemplu la scarã mare, dacã un astru/planetã se
aflã pe raza puterii de atractie a unie gãuri negre sau a altei planete (care contine deci si un black hole
în centru), astrele/planetele se atrag.
Fiindcã universul e un echilibru de materie-antimaterie, astrele atrase unul ed altul nu se pot ciocnii
decât dacã acest echilibru e conturbat/dereglat din orice motiv. Dacã echilibrul nu e dereglat,
astrele/planetele se atrag dar se si resping rãmânând permanent la o distantã una de alta, egalã cu
puterea lor de atractie + respingere.
Fiindcã puterea de atractie a antimateriei e perpetuã, ea va încerca la infinit sã se uneascã cu gaura
neagrã din centrul astrului în jurul cãruia graviteazã, asa cã va avea o miscare circularã infinitã în jurul
planetei mai mari cu care vrea sã se uneascã, care in principiu e o miscare de spiralã concentricã,
care va deveni tot mai micã cu timpul, iar cele 2 astre se vor coicnii odatã în viitorul îndepãrtat, cum si
pãmântul se va ciocnii de soare în viitorul îndepãrtat din cauzã ca miscarea elipticã a Terrei în jurul
soarelui face un cerc (oval eliptic) tot mai mic în fiecare an, însã diferenta de la an la an e neglijabilã,
fiind deci vorba aici ed o ciocnire într-un viitor foare adevãrat.
Simplificãnd explicatiile (cum am promis la începutul albumului) pentru pricepere mai usoarã de cãtre
oricine, luna se învârte in jurul planetei pãmânt, planeta pãmânt se învârte în jurul soarelui, soarele cu
tot sistemul nostru solar se învârte în jurul altor sisteme solare, toate formâsnd galaxia, care si ea se
învârte în jurul altor galaxii etc, cum zicea si Eric Laithwaite
(https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Laithwaite), totul în univers e fãcut pe bazã de miscare circularã
unul în jurul altuia, ca sã nu se atace si sã se distrugã niciun astru pe altul, si sã trãiascã toate în pace
în univers,fãrã atacul nicicãreia asupra nimãnui. La fel si un meteorit care ar veni înspre pãmânt (deci
dacã e mare ca dacã e mic, arde in atmosferã), miscarea circularã a pãmântului îl arunc ã în afara
Terrei, ca si miscarea centrifugã a unui blender fãrã capac în actiune, cum folosesc câteodatã cei “2shteptzi” ;).
În fine, toate miscãrile astae din univers care imprimã miscarea si directia oricui oricând, e creatã de
“gaura neagrã” (Black hole) de antimaterie aflatã în oricine si orice, care atrage si materia si
antimateria, astfel imprimându-i miscarea.
Vorbãria asta lungã e de fapt “traducerea” (explicatia) doar a primului paraggraf mic de sus, pagina
40, si încã nici nu am apucat încã sã traduc de acolo unde zic cã aceastã antimaterie existentã si în
noi si mai ales în subconstientul nostru, provoacã atractia plaetelor mici de cãtre planetele mari (ca si
magnetii mari care atrag magnetii mici si nu invers când e vorba de care magnet se miscã primul si
mai mult/repede înspre celãlalt) cum e luna in jurul pamantului si apoi pamantul in jurul soarelui..etc.
Apoi spun acolo cã la început Universul a fost doar o gaurã neagrã cu un microb (cu “microb”
spuneam cã era extrem de mic, nu cã era exact de mãrimea unui microb) de materie în el.

NOTA: Vezi conceptul actual al tuturor savantilor lumii care acceptã toti acum cã din punct de vedere
al materiei, la început universul a fost extrem de mic, unii mai ciudati îi mai si specificã marimea ca
volum, si anume “o milionime de miliardime de centimetru cub”, o inventie cãci el anunci nu putea fi
masurat si nici acum, ci se stie doar cã era extrem de mic; Vezi ca am pus un link la pozel trecute
despre clipul ala scurt unde cineva specificã acea “milionime de miliardime de cm cub a universului”.
Interesant e cã eu, un mucos din gulagul România, izolat de civilizatie, si cu doar 8 clase la activ,
afirmam în 1976 ce savantii lumii afirmã acum unanim, deci despre cât de mci era universul atunci.
Apoi spun cã Universul (deci Câmpul morfic informational al universului, numit si Dumnezeu, Universal
Life, Energia administrativã a universului, Inteligenta..etc.) a început procesul Creatiei prin amestecul
(ciocnirea) materiei cu antimateria (proces numit si “Big Bang”, dar în realitate FÃRÃ EXPLOZIE! Ci
doar crestere continuã în ritm sustinut, care a devenit tot mai rapid, fapt conformat stiintific în ultima
vreme cãci galaxiile se deãrteazã una de alta tot mai rapid), pentru a creea un mediu propice
dezvoltãrii vietii, divizându-se treptat ca sã adauge informatie (câmp informational morfic) în orice
creeazã, fiind documentat mai devreme în acest manuscris cã Universul (Dumnezeu, campul morfic
unicersal..etc) se poate diviza într-o infinitate de pãrti individuale, fiecare parte având aceeasi energie
si putere/cantitate informationalã ca si întregul din care s-a divizat, fapt si el dovedit stintific recent si
mentionat într-unul din cele 3 documentare Roxin-Gheorghiu mentionate repetat aici la primele poze
din album.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prin “Big Bang”-ul sãu fãrã explozie (ci lent**, treptat cu o vitezã în crestere), energia morficã
informationalã structurantã/organizatoare a universului a transformat starea initialã de “multã
antimaterie cu un microb de materie în ea”, în multe corpuri de materie diferite (divizate la infinit din cel
initial), fiecare cu o parte de antimaterie în el, tocmai fiindcã antimateria întotdeauna atrage materia
dorind sã fie parte integrantã din ea, asta având loc conform câmpului informational morfic al
Universului, care încã de la început a hotãrât sã existe un echilibru perfect între materie si antimaterie,
pentru o stabilitate perfectã a universului, care astfel mai si stimuleazã cresterea acestuia
(universului).
Interesant de stiut e cã viteza de creatie a universului si mai ales rata de mãrire a vitezei creatiei e
extraordinar de mare/rapidã, astfel încât nu a durat decât o nanosecundã (poate nici atât) pânã marea
majoritate a universului existent astãzi (dar în variantã mult mai micã ca volum) a fost creeat.
Distantele enorme ale universului lasã oamenii de sitiintã amatori al lumii (dacã nu ar fi amatori nu ar
gândii subiectiv, din punctul or uman de vedere si din punctul logicii lor individuale referitor la distante
si nivelul tehnologic al erei omului de stiintã respectiv care face acele afirmatii subiective în loc de
obiective) i-au fãcut sã creadã ca asemenea distante între planete (care se vede clar cã se
departeazã una de alta cu o viteza tot mai mare si care a inceput cu zeci de miliarde de ani în urmã!
Deci calculând înapoi aceasta viteza descrescãtoare la mãcar 15 miliarde de ani, vezi si-asa clar
miscarea extrem de înceatã de început, nicidecum indicatoare a vreo “explozie” ;). În plus, la explozii,
viteza cea mai mare e la momentul exploziei, si descreste apoi rapid, pe când universul nostru aratã
clar cã viteza de miscare a tot ce existã e tot mai mare. Deci teoria “exploziei” ecretinã din start. Si
totusi, cretinii lumii cu diplome cumpãrate pe internet sau primite cu pile si relatii, sustin si azi teoroa
big bang-ului prin explozie de putere extraordinar de mare, cãci sa si-au fãcut ei doctoratul, care are
devenii invalid dacã ei ar recnoaste adevãrul, iar certinii si-ar pierde slujbele fiind deci dovediti
CRETINI)

** ca un ou care se sparge (auzi “bac”) si apoi energia creatoare iese încet din el sâsâind, ca un gaz
aparent haotic dar cu directii precise, si apoi se extinde tot mai mult si mai reoede în univers în cadrul
procesului creatiei, cu un sunet similar cu “saaaa”. Hence: “Bac-si-sa”.
Nota: Televizoarele vechi care între canale nu prindeau nimic decât “pureci” ;) (sau pãduchi :D în caz
ca prinzi vreun PSD-ist la tv) cu un sunet sâsâit, e dovedit stiintific încã de prin anul 1998 cã sâsâitul
ãla e zgomotul extinderii universului si e rãmãs asa continuu încã de la începutul universului când
acest sâsâit a început. Stiintific sâsâitul ãla se mai numeste “sunetul radiatiilor cosmice ale
universului”, dar si “vocea universului” etc. etc.

** Bineînteles cã noi (ca si câmp morfic) putem schiimba directia cãlãtoriei noastre în orice moment,
dar numai în directia dimensiunile succesive potrivite dimensiunii din care ne deplasãm înspre ele.
Când nu alegem singrui directia de cãlãtorie, Black Hole ne-o alege ea automat, tot asa, numai înspre
dimensiuni urmãtoare care completeazã dimensiunea (si logica ei) din care plecãm.
*** Despre corectarea fluctuatiilor accidentale unde Black Hole ne trage dintr-o dimensiune care a
atins un punct paradoxal si ilogic într-o diemnsiune unde apradoxul a dispãrut si totu e logic, am mai
explicat. Alea sunt exceptii. Regula însã e cã Black Hole ne trage standard (dacã nu existã exceptiile
susnumite) numai înspre dimensiuni care completeazã logic dimensiunea de unde plecãm acolo.
Apropo vezi si desper gãurile negre & materia întunecatã si aici
https://ro.wikipedia.org/wiki/Materia_%C3%AEntunecat%C4%83 unde se mai si zice cã gãurile negre
atrag materia…etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoi spun cã antimateria e ascunsã în noi si in celulele noastre, întodeauna în centrul a tot ce e
materie, la o distantã egalã în toate dierctiile, de margina exterioarã a materiei în care se aflã, ca un
“microb de antimaterie înconjurat de materie”, exact cum un microb de impuritãti e înconjurat treptat
de straturi suprabuse globulare de sidef înãuntrul scoicii, astfel luând nastere perlele, asta si fiind
metoda prin care Universul creeazã materie în univers, depunând straturi consecutive de materie
peste “microbul” de antimaterie, izolându-l de restul antimateriei din univers, pentru a nu îl atrage,
cãci, asa cum am mai explicat mai devreme, scopul Creatiei e multiplicarea/divizarea materiei si nu
atragerea ei la un singur loc. La un singur loc a fost deja la început, înaintde de “Big” ;) Bang-ul mic
“bacsisaaa”**.
Apoi mai zic de ciocnirea Terrei cu soarelui într-un viitor atât de îndepãrtat încaât asta nu va mai conta
atunci pentru noi cãci atunci nu vom mai folosi planeta asta.
Apoi explic cum acest “centru mic de tot al oricãrui astru sau atom, dacã mãsurãm diamentrul acestui
glob extrem de mic, care e pe masura coprului de materie în care se aflã si care e cu atât mai mare
sau mai mic cu cât materia în care se aflã e mai mare sau mai mic, globul de antimaterie al planetei
pãmânt, aflat în centrul planetei noastre, mãsoarã în diamentru abia 22 de centimetri.
Într-unul din cele 3 documentare stiintifice Roxin-Gheorghiu mentionate mai devreme, se spune
acelasi lucru despre ultimele descoperiri si discutii ale savantilor actuali ai lumiim, care si ei sustin
existenta unui glob mic de antimaterie/energie morficã infomationalã/structirantã, care “conduce”
planeta noastrã (dupã un program prestabilit încã de la începutul universului).
Aceastã sferã de antimaterie structurantã, de 22 de cm diametru, din centrul pãmântului, exercitã o
permanentã putere de atractie asupra antimateriei din creierul (subconstientul) nostru, care eventual
se vor unifica mai devreme sau mai târziu. Deci noine vom unifica cu pãmântul, nu invers, cãci asa

cum e mentionat mai devreme (si cum e stiut unanim în lume) sferele mai mare (ca si magnetele mai
mari, planetele mari etc..) atrag la ele sferele mai mici.
Apoi adaug acolo cã motivul pentru care soarele nu atrage direct pãmântul ciocnindu-se cu el acum
datoritã energiei negative/de atractie a centrului sãu de antimaterie, e energia pozitivã (opusã a celei
de atractie) a materiei, atât a soarelui cât si a pãmântului, care se opune într-un echilbru relativ puterii
de atractie a pãmântului de cãtre soare. Spun “relativ” fiindcã echilibrul nu e perfect, Terra apropiinduse treptat si ireversibil de soare cu fiecare rotatie a sa, si asat doevdit stiintific.
Asta ca explicatie utra-simplistã pe întelesul tuturor.

** NOTA: “Big Bang” în englezã înseamnã “Marele Bang/Zgomot”.
Acest “Mare zgomot” a fost însã un zgomot extrem de mic si neînsemnat la momentul “bang”-ului)

Pagina 41.
Aici continui ideea de pe pagina 40, dupã care adaug cã echilibrul acesta materie-antimaterie creeat si
mentinut de Univers, are ca rezultat si câmpul electro-magnetic al pãmântului (toate astrele au câmp
electro-magnetic ca si toate fiintele..).
Aici e demn de mentionat ce s-a explicat si în documentarele stiintifice Roxin-Gheorghiu, si anume cã
toate câmpurile electro-magnetice sunt câmpuri informationale, deci detin informatia structurantã**.
Gãurile astea negre de antimaterie contin si ele informatie structurantã. Deci nu e greu de înteles cã
dacã (,) câmpul electromagnetic al pãmântului e cauzat de informatia antimateriei (din echilibrul
materie-antmaterie), si de moment ce câmpul electromagnetic al pãmântului detine informatie dar NU
originatã la el (vezi teoria fotonilor, care totodatã sunt si luminã si câmp electromagnetic, ei fiind doar
TRANSPORTORI de informatie, dintr-un loc în altul), e clar cã informatia respectivã provine direct de
la antimateria din centrul pãmântului, care e totodatã si câmp morfic informational/structurant (vezi cã
de nenumãrate ori mã refer la noi în acest manuscris ca “antimaterie”, tradus in stiinta modernã “câmp
morfic informational”), antimateria aceasta preluându-si informatia (despre ce are de fãcut, unde, când
si cum) de la Universul organizator, e clar cã destinele noastre cum sunt redate în câmpul
electromagnetic al pãmântului, sunt programate asa de cãtre Univers, încã de la nasterea lui, asa cum
a programat si toate celelalte siruri de dimensiuni infinite ale noastre, cu toate variantele posibile si
imposibile de destin ale noastre, deci pentru a stii si experimernta tot, pentru “examenul” final al
nostru, de care am mai vorbit mai devreme.
Apoi adaug cã în volumul 2 (“The Man”) voi documenta cu aceastã antimaterie din centrul planetei
provoacã (via-via) cutremure ale planetei.

** Am dezvoltat mai devreme subiectul pe jumãtate ipotetic) al urmãrii noastre a desitnului nostru si
NU al facerii destinului nostru, cãci asa cum demonstreazã teoria dimensiunilro paralele, de moment
ce noi ca si câmp morfic trecem printre dimensiunile incremenite materiale ale noastre în univers (a
cãror pozitie si destin au fost predestinate deja la facerea universului), creeând astfel senzatia de
miscare în spatiu-timp, dând undeva aici în album si definitia tehnicã a cuvântului “movie” (“moving
pictures”), stiind si cã Terra are un câmp electromagnetic informational, e extrem de posibil cã noi
acum doar trãim în “Replay” viata noastrã întâmplatã odatã într-un trecut îndepãrtat. Am mai explicat
asta la poza aia cu creierul albastru pe fond negru, aici în album.
Apoi încep cu gravitatia, unde pomenesc exemplu ciudatului Newton cu frunza lui care desi usoarã
(când e uscatã) de o ia vântul pe sus de tot…, în final tot pe pãmânt cade (deci GRAVITATIA), frunzã
schimbatã de ciudatul ãsta în “mãr” ;), ca sã dea o atentie/importantã “biblicã” ;) “descoperirii” ;) lui cã
frunza cade pe jos (ca deh.. restul lumii nu stia ;). Ei credeau cã frunzele zboarã toate în sus la
Dumnezeu, care face ciorbã din ele si pune la borcan, pentru iarnã ;) ), mai ales ca sã nu supere
biseriCA CAre era împotriva stiintei, dar care când auzea de “mãrul creatiei” ;) a lui Adam si Eva..etc..,
se mai inmuiau la neuron si nu combãteau atât de mult teroriile lui Newton si nici nu îl ardeau pe rug
ca “eretic” ;), cum or fãcut cu Giordano Bruno si multi altii.., explic acolo cã omul începe sã moarã în
momentul când echilibrul materie-antmaterie din corpul sãu începe sã se degradeze, din neferucire
asta pentru noi începând chiar de la nastere.
Cresterea si maturizarea noastrã are loc doar pentru cã puterea de opunere (la atractia antimateriei
pãmântului asupra noastrã) e foarte mare, dar si ea descreste dupã o anumitã vârstã, si gravutatia
învinge, gravitatia fiind atractia exercitatã de globul de antimaterie din centrul pãmântului asupra
noastrã si asupra a tot ce existã.
E clar cã explicatia asta prezentatã atât de direct si simplist pare o inventie copilãreascã, dar eu am
multiple motive sã consider asta ca fiind adevãr.
Mai explic acolo cum momentul dereglãrii totale a echilibrului materie-antimateri în corpul nostru (deci
moarte corpului nostru material din dimensiunea respectivã) trage atunci automat un semnal de
alarmã, moment când universul (animateria morficã) ne trage automat într-o altã dimensiune, în care

noi nu am murit încã, si care poate fi în orice timp (trecut, prezent, viitor) al vietii noastre, la orice
vârstã, si în orice ipostazã posibilã a vietii noastre.
Deci nimeni dintre noi nu vede efectiv niciodatã cã moare, fiindcã la momentul mortii e tras direct de
energia informationalã morficã a antimateriei [care e demonstratã stiintific cã e o masã
informationalã/structurantã care transportã (prin fotoni**) informatii structurante, deci PE NOI ne
transportã, noi fiind deci un câmp morfic informational structurant care cãlãtorim printre dimensiunile
materiale infinite ale noastre în univers] în altã dimensiune materialã paralelã a noastrã din univers.
Pe pagina 41 aici formulez moartea mai tehnic, si anume cã la momentul mortii noastre, care e
momentul dereglarii totale a echilibrului materie-antimaterie din corpul nostru în avantajul antimateriei,
un buton simbolic de alarmã se apasã automat, care are ca urmare cã noi ca si câmp informational
morfic (“formulã de existentã”) cãdem/suntem atunci de fapt în antimateria corpului nostru, arãtat pe
pagina 39 (vezi schita aici, pagina 39) ca fiind în centrul cilindrului respectiv si totodatã în centrul
corpului nostru material.
Având în vedere ca antimateria (asa cum e explicatã in schita de la pagina 39) are contact cu toate
dimensiunile noastre din toate timpurile, e foarte usor de înteles cum avem noi atunci contact direct cu
orice altã dimensiune materialã a noastrã, din orice timp, si cum putem deci noi atunci sã o accesãm
direct continuându-ne viata noastrã eternã în univers, în continuare.
Destul de pe ocolite spun acolo si cã la un moment dat (coincide cu sfârsitul vietii noastre eterne în
univers când noi vom putea si vom stii totul, creeând apoi noi însine universul nostru) antimateria din
univers se va unii peste tot una cu alta si vor fi din nou doar una (în cadrul universului unic al fiecãruia
dintre noi la momentul examenului de sfârsit pomenit mai sus, si al dimensiunii materiale specifice în
care ne vom sfârsii atunci ciclul etern al vietii), moment în care noi însine (fiecare individual în propria
lui dimensiune individiualã din acel moment) vom relua procesul creeãrii universului în acelaasi mod,
cu antimateria asta multã cu 1 microb de materie în ea, creeãnd totul în acelasi fel si stil… Bac-sissaa..
Sã nu mai complic inutil explicatiile/traducerile de pe pagina asta (41) explicate acolo destul de greoi si
încâlcit, mai spun doar cã în momentul mortii când suntem trasi (noi ca si câmp morfic informational
individual) în antimateria subconstientului nostru, acolo suntem “între dimensiuni”, în “tara nimãnui”,
“peste tot si niciunde” (deci în antimateria din centrul cilindrului, pagina 39), ceva care dureazã extrem
de putin, cãci suntem concomitent împinsi într-o altã dimensiune materialã a noastrã unde suntem vii
si ne continuãm viata ca si cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Mai adaug acolo cã starea de “comã” e starea unde antimateria din subconstientul nostru realizeazã
cã dimensiunea asta materialã a noastrã nu mai e potrivitã/suficientã pentru a sustine câmpul nostru
morfic informational, ne trage în antimateria corpului nostru, dar o parte a câmpului nostru morfic
rãmâne agãtat de materie, mai ales în locurile considerate de câmpul nostru morfic ca “salvabile”.
Dacã antimateria învinge (deci dacã murim; nu câmpul nostru morfic nemuritor, ci dimensiunea
materiala a corpului nostru aici), dimensiunea asta materialã a noastrã se va unii cu materia de care
apartine, deci cu dimensiunea asta, deci cu pãmântul.., antimateria din subconstientul nostru ne va
targe acolo în “nowhere land” între dimensiuni de unde concomitent suntem împinsi în dimensiunea
urmãtoare (unde suntem vii), în timp ce antimateria din diemnsiunea noastrã sfârsitã se uneste cu
globul de antimaterie din centrul pãmântului.
DE RETINUT e cã noi avem o infinitate de dimensiuni materiale paralele, orice dimensiune fiind
alcãtuitã din materie si antimaterie.
Orice dimensiune care a sistat sã mai existe isi recicleazã materia ca si antimateria, ambele substante
ducându-se în materia identicã mai mare decât ele. Corpul se reîntoarce în pãmânt, iar antimateria în
centrul pãmântului.
Fiindcã antimateria se poate divide într-o infinitate de parti, toate cu putere egalã partii din care s-au
separat, asta (deci adãugarea antimateriei noastre la globul de antimaterie din centrul planetei în

dimensiunea în care am murit) nu afecteazã cantitatea de antimaterie din centrul cilindrului din schita
de la pagina 39.

** E si demonstrat stiintific cã fotoniii sunt si luminã albã (altfel de luminã nu ca cea de la bec), deci e
usor de înteles si de ce toti cei care au experimentat moarte scurtã (resuscitati apoi rapid), vorbesc toti
de o luminã albã.., de un tunel luminos care te atrage..etc etc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Photon

La pagina 42 intru mai adânc în documentatii, explicând cã în afarã de echilibrul materie-antimaterie,
mai existã în fiecare dimensiune materialã a noastrã (si în orice siruri de dimensiuni ale noastre) si
echilibrul materie-materie, care dacã e mentinut în conditii optimale, prezenta vietii (câmpul nostru
informational morfic) poate exista/inhabita dimensiunile materiale respective (cu echilibru bun materiematerie) termen mai îndelungat decât necesaar, deci în termeni populari “îti poti prelungii viata”.
Universul nu are nimic de comentat aici având în vedere cã alegerea noastrã de a sta mai mult într-un
sir de dimensiuni sau altul nu afecteazã cursul vietii noastre ca adunare de informatii din dimensiuni,
chiar dacã terminãm mai tãrziu “scoala vietii universului”, important e sã nu sãrim dimensiuni si ca
atare experiente si informatii.
În plus, de moment ce toate indiciile duc la creearea tuturor dimensiunilor noastre materiale de cãtre
Universul însusi, în toate situatiile si iposatzele posibile si imposibile, e clar cã orice am face sau nu
am face, noi nu afcem decât sã urmãm un curs sau altul creeat nouã de univers încã de la începutul
timpului.
Deci si dimensiunile în care trãim mai mult apartine de unul (sau mai multe) dintre sirurile noastre de
dimeensiuni paralele din univers.
Mai adaug acolo cã în volumul 2 (“The Man”) voi documenta cum e posibil sã trãiesti extrem de mult
(acolo ma exprim “etern”, dar e la fel de “etern” ca si cursul vieti noastre prin univers pânã la examen,
deci orice are un final pânã la urmã, final care coincide cu începutul ciclului urmãtor)
NOTA: Am mai explicat mai devreme în album cã volumul 2 (“The Man”) nu l-am mai scris. Asa cã
secretele vietii lungi nu îl puteti afla aici. Interesant sau nu, încerc sã întemeiez acum o firmã de
întinerire (literalmente), folosind partial tehnici dacice antice. Acum 2 ani am obtinut si diploma de
expert in alimentatie, si o sã încerc sã câstig bani cu asta, cãci fac asta gratis de vreo 10 ani, multi sau vindecat de tot felul de boli, si au si intinerit ca urmare a sfaturilor mele, dar în afara de cutii cu
ciocolata, flori si alte atentii, nu m-am ales cu foloase financiare reale.
Apoi spun acolo pe pagina asta cum la sfârsitul ciclului vietii noastre când antimateria va fi iar numai
una, mare, cu un microb de materie în ea, asta nu va însemna victoria antimateriei asupra materiei, ci
victoria Universului (deci a noastrã, cei care am sfârsit “scoala universului”) asupra antimateriei, pe
care o vom folosi din nou în acelasi mod pentru a creea acum noi la rândul nostru universul nostru
propriu, tot atât de mare si complex ca cel în care “am fost la scoalã” prin sirurile infinite de dimensiuni
ale noastre), dar chiar si fãrã ajutorul antimateriei, dacã am absolvit “Suma Cum Laude” si stim tot ce
e de stiut. After all, ce e logic în dimensiunea asta (ca de ex. posibilitatea existentei universului numai
prin combinatia materie-antimaterie), e ilogic în alte dimensiuni (si invers), acolo fiind logic creearea
universului doar cu energia noastrã informationalã structurantã, care STIM deja (e demonstrat stiintific
aici în dimensiunea noastrã) cã ea creeazã materie, deci antimateria e in principiu inutilã la creearea
unui univers, ca si microbul ãla de materie din ea.
Noi (dupã examenul nostru mentionat mai devreme) vom putea deci creea materie simplu din energia
noastrã morficã creatoare.
Momentul ala va coincide bineînteles cu autoanhilarea antimateriei, conform legii universului care
spune cã orice e inutil nu poate exista, si dacã se întâmplã sã existe, asa va fi pentru scurt timp cãci
va dispãrea apoi propria propria ei inutilitate, în manuscris aici exprimându-ma mai formal, prin
“autoanhilarea a orice în univers începe cãnd necesitatea existentei acestuia atinge nivelul zero”. 
(Asta e deci “Theory of Uselesness”, teoria/legea inutilitãtii).
Bineînteles cã de moment ce noi însine vom fi UNIVERSUL la acel moment, noi suntem cei care dãm
si facem legile astea, dar se pare cã materia are întotdeauna legea asta agãtatã de ea, în orice
dimensiune, logicã sau univers, existenta materiei fiind întodeauna stric conditionatã de necesitatea ei
pentru ceva.
Asta vrea sã spunã ca Legea inutilitãtii va exista vesnic, în orice univers, timp, sau dimensiune.
Continui discutia pe pagina 43.

Pagina 43.
Aici contini discutia de la pagina 42, apoi explic acolo jos cum în functie de schita de la pagina 39,
observãm aicvi foarte bine cum la un moment dat (orice moment între dimensiunile noastre paralele în
cãlãtoria noastrã eternã prin ele), aflându-ne în centrul cilindrului în antimateria subconstientului
nostru, suntem în locul unde ne aflãm “peste tot si în acelasi timp” (ca si Dumnezeu), gãsindu-ne întrun loc de putem privii printr-o dimensiune, sau printre mai multe, si choar printre toate odatã, din toate
timpuril (trecut, prezent si viitor).
E stiut de la dacii antici cã “Dumnezeu e peste tot si în acelasi timp”, subconstientul nostru întelegând
si acceptând ca logic acest fapt chiar dacã logica noastrã unidimensionalã ne împiedicã sã întelegem
asta logic din punct de vedere tehnic. Ceva în subconstientul nostru ne spune cã DA, asa e. De-aia
acceptãm. Cine stie sã îsi extragã informatiile din subconstient, stie si cum asta e posibil. Exact asta
am fãcut si eu aici, explicând în detaliu cum e posibil asta.
Ultimul paragraf textual descrie ziua “examenului” nostru final al vietii noastre eterne, unde liberati de
materie si antimaterie (noi ca si câmp morfic informational NU suntem una si aceeasi cu antimateria
informationalã din subconstientul nostru; Aia doar actioneazã ca un magnet de tragere a câmpului
nostru morfic, imprimându-ne directia si viteza cãlãtoriei noastre printre dimensiunile noastre materiale
paralele din univers) ca si de timp si spatiu, vom putea sã fim aici sau oriunde altundeva simultan, si
acum si pururea, în vecii vecilor, Amin**,
Sub Linia rosie arãt acolo din nou schita de pe pagina 39 dar aici într-o variantã simplificatã, pentru
simpletoni, unde sus te vezi pe tine în decursul vietii tale în toate cele 3 timpuri aparente (trecut,
prezent si viitor; Între timp cred cã ati înteles cã numai perznetul existã), din orice timp si punct în
spatiu poti sã aluneci (“slide”) în antimaterie subconstientului tãu unde nici spatiul nici timpul nu are
valoare, si poti apoi iesii de acolo în orice punct din spatiu si timp doresti, cãlãtoria în timp necesitând
deci vreo masinãrie metalicã complexã, ci doar CUNOSTIINTA noastrã despre univers si desper viatã,
putând sã trece, de la Constiintã (constient) la Subconstient în felul arãtat în schita asta.
Ati vãzut si in seria istoricã mentionatã mai sus dar si la comentarele pozelor trecute (cu link-uri la
documentare istorice precise), cum cã dacii erau preocupati continuu de accesarea Constiintei umane
pentru ascensiune la un nivel superior de existentã, precum si cã dacii erau constienti cã Nemurirea
existã, ca si cã accesarea ei era prin Constriintã, asa cum aratã clar si schita asta, eu habar neavând
de daci, de istorie, de metafizicã etc a 14 ani când am scris asta, deci aici vorbim clar de transmiterea
peste generatii a Constiintei Colective a Neamului nostru Dacic Primordial, cum se si explicã în
documentarele Roxin-Gheorghiu prezentate la primele poze din album si pe care vã sfãtuiesc sã le
vizionati pe youtube, link-urile le aveti in comentarele pozelor mele in acest album.
Txtele schitei aratã linia albastra ca fiind subconstientul nostru (marginea lui prin care intrãm în el),
subsolul hasurat ca fiind antimateria din constientul nostru, omul pe tresfert scufundat în antimaterie
putând sã o ia la stânga înspre trecut, sau în dreapta (cel punctat, scufundat de tot), înspre viitor, nu
conteazã, orice e posibil, cãci în partea hasuratã timpul si spatiul e egal cu zero.
Deasuora de lina albastrã e dimensiunea materialã a noastrã, de fapt sirul de dimensiuni materiale ale
noastre.
Past = trecut,
Present = prezent,
Future = viitor.
Dinjos scrie “The End” (Sfârsit), dar mai urmeazã Epilogul, care e foarte interesant.

EPILOG:
Sperând cã esti acum (mai mult sau mai putin) capabil sã vezi mai departe decât ai vãzut pânã acum,
cã poti simtii, si înteleeg mai multe decât ai putut înainte de a începe sã citesti manuscrisul ãsta,
acceptânad (tu) mãcar ipotetic existenta diemnsiunilor paralele dacã nu ai inteles tot ce am explicat
aici, dimensiuni care prin existenta lor exercitã permanent o influentã indubitabilã asupra noastrã si
care îsi lasã permanent urmele impactului lor pe subconstientul nostru, pe comportamentul si pe
existenta noastrã la modul cel mai serios, nu voi termina manuscrisul pânã nu adaug si ultimele
explicatii, plus o cerintã cititorilor.
Acest manuscris poate fi doar citit si înteles, sau aruncat direct la gunoi. Nu poate fi manipulat, cãci
mai devreme sau mai târziu ele se vor întoarce împotriva manipulatorului, mai ales când stim acum cã
si spatiul si timpul pot fi folosite în mod superior, inclusiv ca directie.
E adevãrat cã acst volum 1 (Bacsisa) e cam ambiguu pentru cititorul de rând, dar e clar si faptul cã
studiatul atent al lui de cãtre o persoanã cu inteligentã cel putin medie, poate furniza rãspunsuri
directe si din documentatii ambigue/indirecte, pe lângãfaptul cã aceastã versiune a manuscrisului e
singura versiune în care va fi vreodatã scrisã, fiind consideratã de mine ca “cea mai directã formã de
exprimare”.
Asa cum am vãzut cã fiecare fiintã, din oricare dimensiune, foloseste numai partea sa de logicã, care
apartine numai de dimensiunea respectivã, când se uitã la orice si le judecã, primind astfel din pãcate
numai informatiile destinate propriei lui dimensiuni, si care apartin numai de logica dimensiunii lui în
care se aflã la acel moment, ca si cum s-ar uita printr-un tunel îngust unde vede numai o parte din
toatã imaginea/pictura, recomand cititorului nu numai acceptarea existentei dimensiunilor paralele
(dacã nu vrei sau nu poti, contempleazã mãcar ipoteza existentie lor!), dar subliniez mai ales faptul
(sper cã îl va întelege oricine, oricât de îngustã logicã ar folosi) cã a oferi direct raportul ãsta stiintific
(care foloseste logica universalã TOTALÃ a universului) unuia care detine doar o parte a
infinitogonului logicii universale, e ca si cum ai da o tonã de brânzã unui soricel, asteptându-te ca el sã
poatã mânca toatã brânza.
Asta stim însã cã nu e posibil, oricine având limitele lui, în general stabilte (împotriva vointei lui) de
dimensiunea (si nivelul ei, scãzut, mediu sau ridicat, in evolutia cursului vietii lui eterne printre
dimensiunile sale din univers) în care ovbservatorul se aflã la momentul citirii acestui manuscris.
Asta din pãcate apartine de o altã lege a Universului, si ea întepenitã în univers………….
“BACSISA” nu e un nume, si nu apartine de (si nici nu poate fi înteles în) doar o logicã (1 fatetã a
logicii universale).
Nu e o notiune care poate fi tradusã, desi mai devreme am prezentat sunetul “numelui” ãsta ca
sunetul nasterii si evolutiei Universului. Bacsisa însã e un concept care existã prin propria lui nastere
si existentã, ceva sinonim cu :”De ce rosu e rosu?” De ce se rosu se numeste rosu”??
De-aia! Fiindcã rosu é rosu! Si nimic mai mult.
Acolo explic si în alte maniere (dar în englezã) pe care acum pur si simplu nu mai am chef sã le
traduc. Am obosit. E 3 noaptea.
Mai adaug apoi cã Bacsisa NU e un cuvânt, chiar dacã pare cuvânt, ci e o notiune care poate
strãpunge prin limitãrile oricãrei dimensiuni din Univers, si poate lua cu el toatã povestea lui completã
dar în formã concentratã (ca titlu de carte “Bacsisa”; am explicat asta la capitoolul 1, despre IDEE),
asa cum se pare cã ap pãtit si eu în 1976, cum am explicat mai devreme pe la începutul albumului
cred cã la poza cu pagina 16.
NOTA mea actualã adãugatã la ce scrie pe pagina 45:
Si stiind cã Bacsisa contine atâtea informatii si explicatii, care face posibil din imposibil, pot spune cã
Bacsisa nu existã ca si cuvânt de moment ce îl poti lua cu tine prin antimaterie în alte diemnsiuni, ci cã

Bacisa e antimateria universului care te transportã permanent în viata ta eternã prin univers, ca un fel
de mamã care are grijã permanent de tine si te îndrumã la fiecare pas. Bacsisa e totul si nimic,
neapartinând doar unei dimensiuni ci tuturor dimensniunilor împreunã, si chiar etermintãtii tuturor
universurilor care toate se reduc la unul si acelasi lucru: BACSISA. Over and over again. Ciclul etern
al vietii, Vârtelnita vietii la daci, Swastika dacicã, simbolul Ying si Yang, care e unul si acelasi cu
simbolul zodiacal al Racului, Racul fiind documentat ca fiind Alfa si Omega, începutul si sfârsitul
tuturor lucrurilor în Univers, fapt documentat si la episodul 7 din seria “Noi, Arianii Daci” la stiinta
anticã a faraonilor daci din Egipt, nu stiu dacã întâmplãtator, Racul e si zodia mea.
Mai scriu acolo cã BACSISA e Viata si Energia de viatã a Universului, E Universul însãsi ca si
procesul sãu etern de viatã si creatie. Asa cã si dacã Bacsisa nu existã ca nume sau ca si cuvânt, el
este Energia supremã a Universului sub formã de antimaterie, de unde materia si amtimateria e
organizatã împreunã în cadrul procesului Creatiei, procesul Vietii.
Si aceastã notiune de antimaterie tradusã în logica acestei dimensiuni, cu fateta asta de logicã si în
materia asta de aici si de acum, sunã asa: “BACSISA”.
Asa cã am scris-o cum am auzit-o cã sunã. De-aia apare asa pe copertã.
De retinut e cã Bacsisa e orice miscare pe care o facem, orice întâmplare se întâmplã oriunde si
oricând, orice sunet auzim sau facem, TOT ce existã (acum si pururea, în vecii vecilor, Amin) pe
Pãmânt sau oriunde altundeva, ca si cum nu existã altdeva decât un sunet: “BACSISA”, care e
Universul din care decurge totul. Bacsisa e suflul, sufletul si fiinta Universului, e Universul însãsi.
** în seria “Noi, Arianii Daci” explic cum satanistii evreo-greci au plagiat tot de la stiinta Zamolxianã si
au inventat religia satanicã crestinã cu care au asuprit, jefuit si ucis lumea arzând-o nonstop pe rug,
multe expresii pe care le cunoasteti din basmul satanist “Biblia”, sunt expresii dacice plagiate de
criminalii umanitãtii, evreo-grecii. “Amin” e numele lui Dumnezeu la faraonii daci ai Egiptului.
Dupã învãtãturile stiintifice zamoxiene, se spunea cã asta sunt (provin) de la Amin, cã el a spus asa,
iar “Amin” la sfârsit înseamnã de fapt “Asa a zis Amin”, deci “asa sã fie”, zicalã prescurtatã de
voievozii nostrii daci cu “Am zis”, în tãrile românesti voivezii fiind puterea supremã de lege în stat.
Fiindcã dacii îl scriau pe i ca pe “u”, traducãtorii lui peste (crap, pãstrãv etc..) au tradus în Egipt
numele lui Dumnezeu ca “Amun” peste tot unde acest nume era vãzut scris (incl. la porecla dacului
faraon cunoscut ca Tut-Ankh-Amun” (seamãna leit cu Amun/Amin”) si nu Amin cum trebuia, asa cã în
cãrtile stiintifice si de istorie, numele egiptean al lui Dumnezeu a rãmas “Amun”.
Satanistii evreo-greci fiindcã au plagiat stiinta zamolxianã pe cale oralã deja în perioadã de cretinism
evreo-grecesc (“The greek dark ages” https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Dark_Ages) când ei nici ceia ai apapirsu nu stiau darmai sã stie sã scrie, în rugãciunuile lro orale se a rãmas varaiant initialã a
numelui lui Dumnezeu din Egipt, deci “Amin”. (alte natii i-au tot schimonosit numele, englezii spun de
exemplu “Amen”).
Asa a ajuns “Amin” în cartea blestematã satanistã evreo-greceascã “Biblia”, cu care aceste maimute
subumane au cusi si încã mai ucid lumea, pumnând si pe daci/români sã umble în genunchi în fata lor
si sã le linga cadavrele de satanisti deja morti, numit manipulant “moaste”.
Episodul 7 (patru documentare/filme) din seria “Noi, Arianui Daci..” pe youtube documenteazã
întreaga istorie a uciderii Umanitãtii de cãtre acesti satanisti subumani evreo-greci.
Iar faptul cã dacii scriau U si citeau “i”, ca si cã scriau Y (ulterior dispãrând coada de jos si rãmânând
numai V) si citeau “u” e arhistiut (DECEBALVS si citeste Decebalus; vezi si monede cu dacul
Alexandru Macedon, unde se scrie “Alexandry” pe monedã, citindu-se “Alexandru”).
În locurile din lume unde se mai vorbeste si acum o limbã descendentã din dacã, si acum aceste litere
se scriu ca mai sus, si se citesc altfe ca explicat mai sus.
Vezi de exemplu tara walahilor (Wales) numit antic “Cymru” (https://en.wikipedia.org/wiki/Wales vezi
acolo dreapta sus pe paginã dreasupra draco-ului dacic, “dragon” în traducere europeanã vesticã, si

neapãrat rosu ca si cãciula dacicã; vezi dinjos acolo si cuvântul dacic “Vlad” dar scris cu W ca în evul
mediu timpuriu) si care se citeste de fapt “Cumri” (acum în variantã modernã “Camri”, cãci toti vor sã
vorbeascã “sexy” în ziua de azi, de-aia si “Cum” se citeste “Cam” mai nou. Înseamnã.. semen
masculin).
Detalii despre scrisul dacilor vedeti în seria istoriei lumii “Noi, Arianii Daci”.
Apropo, la fel si “Aleluia”, expresie dacicã, în seamnã “A le Lui”, deci totul ce existã sunt ale lui
Dumnezeu. Dumnezeu e “EL”, cel care a creeat universul, “EL” fiind literalmente oficial numele lui
Dumnezeu în unele regiuni dacice ale lumii (Asia https://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity)) plagiat acolo
de evrei, si adãugat în basmul satnisto-jidãnesc “Biblia”. Acum “EL” e cunoscut ca “Dumnezeu” la
evreii antici, EL fiind regele zeilor, acelasi ca si Indra, zeul dacilor RigVeeda din India anticã, Indra
fiind regele zeilor. https://en.wikipedia.org/wiki/Indra
Când cânti la bisericã “A le lui”, prelungesti cuvintele la urmã, si asa devine “A le luia”, scris astãzi
împreunã: “Aleluia”.
La înmormântãri în USA mai demult se spunea “Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie lãudat” (cãci
totul e al “Lui”, deci al Domnu “Lui”, care e “Dumnezeu”), Lui, Elui, Elohim etc, înseamnã în principiu
acealsi lucru.
Gata filmul! :D
Ati înteles (sper) cã voi (noi toti) cãlãtoriti ca “unde informationale de energie” prin dimensiunile
voastre paralele infinite Dacã ati înteles numai asta si în rest nimic, ati înteles DESTUL.

DACÃ ati studiat si înteles TOT ce s-a explicat la pozele albumului ãsta, e inutil sã vã mai traduc
aceste concepte Zamolxiene, cãci pricepeti totul acum.
Însã fiindcã nu toti stau treji ;) când se uitã la poze si documentatii pe facebook, voi adãuga aici extra
informatii.
În termeni stiintifici actuali, principiile stiintifice Zamolxene de mai sus se traduc asa:
“Acolo unde spatiul si timpul nu are valoare (câmpul morfic al Universului), este câmpul morfic
Universal (al Universului) de unde izvorãsc toate, si de unde se creeazã Materia (tot ce existã în
lume/Univers).
Acolo (peste tot în Univers, deci în câmpul morfic universal care umple tot Universul), e locul Materiei
si Anti-Materiei, care sunt ESENTA/EXISTENTA Universului, materia si anti-materia fiind ceea ce
facea Universul sã creeze materie si tot ce existã, singularitatea Universului si câmpul gravitational al

sãu (https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_singularity) sunt baza/originea (picioarele) pe care stã Universul, el
este în mod central si direct absolut PESTE TOT si în acelasi timp (înãuntrul sãu spatiu si timpul NU au valoare!),iar
fata/fruntea lui iradiazã informatii pe care le transmite în spatiu prin fotoni (luminã fotonicã informationalã structurantã)
ca sã creeze mereu tot ce existã.
NIMIC nu se poate creea fãrã informatia fotonicã provenitã de la acest câmp morfic universal atotstiutor al Universului
(similar cu “Zãmislitorul/Creatorul Universului”, prescurtat “Zãmolse”, celtizat “Zãmolxe”, scris în englezã “Zamolxe” si
in greceste “Zamolxis”, alias “Dumnezeu”), acest câmp morfic universal total creeazã continuu materie si viatã”
Sursa vietii universului e “focul viu” (care e VIATA), e mentionat de antici ca “sursa zeilor de pe Pãmânt” (de unde
acestia provin, zeii de pe Terra fiind dacii deci, si nu numai de pe muntele DACIC Olimp), acest foc viu fiind si
“identitatea lui Dumnezeu din cer”, acelasi foc viu fiind si emblema Zoroastrianismului (vezi si
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism), care e unul si acelasi cu Zamolxianismul, dar in variantã asiaticã,
promovat acolo de dacul Zoroaster/Zarathustra (https://en.wikipedia.org/wiki/Zoroaster).
Vezi si episodul 8 (imnpartit in 2 ca era lung) si ep. 9 din seria “Noi, Arianii Daci”, caci in ambele e vorba si de
Zoroaster/Zarathustra:

https://www.youtube.com/watch?v=IgGb1s6HyCA (ep. 8-1)
https://www.youtube.com/watch?v=womc9-6B3Zw (ep. 8-2)
https://www.youtube.com/watch?v=1DeTtmULQME (ep. 9)
E inutil sã mai adaug cã tot ce scrie mai sus, cu origine dacicã, a fost demonstrat stiintific în ultimii ani, deci asa cum
zic toti fizicienii teoreticieni (si nu numai) ai lumii, si cum ati vãzut în documentarele postate mai devreme aici despre
ce spun savantii de azi referitor la dacii RigVeda din India, dacii antici (si de azi de fapt; acest manuscris dovedind
asta) si astãzi DAU LECTII de Metafizicã (si nu numai) celor mai luminate minti actuale ale lumii.
VEZI aici https://www.youtube.com/watch?v=GO-GGdZvkrw&feature=youtu.be la minutul 58:45 – 59:40 cum stiinta
dacilor antici e model de inspiratie si dã lectii la fizicienii teoreticieni ai lumii, chiar si astãzi!

La diferite comentarii de la pozele albumului ãsta (a cãrui principii sunt bazate in principiu pe metafizicã si mai ales pe
metafizica Zamolxianã transmisã dacilor urmasi, deci si mie, peste generatii) ati vãzut toate detaliile dacice ale
conceptului antic al strãmosilor nostrii cunoscut de noi ca “Nemurirea”, de la Metafizicã (parte a stiintei Zamolxiene
folositã si de dacii din India, deci “Bãdiile” care e pluralul de la Badea, care la rândul lui e unul si acelasi cu Buda,
scrierile antice nedistruse de satanistii evreo-greci crestini care au supravietuit in India, ne spun cum dacii RigVeda si
in special Buda/Buddha a avut si folosit metafizica in Asia pentru prima datã, vezi zi
https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics), apoi fizica quanticã strâns legatã si ea de metafizicã, tãieri de materiale
dure ca si tratamente si vindecãri prin vibratii, dar si prin sunete si unde de energie.., si pânã la Ascensiune la alt nivel
(superior) de Constiintã si de Existentã (de purã energie informationalã creatoare), asta fiind scopul final al filozofilor
antici daci.

De moment de multe din aceste aspecte stiintifico-filozofice antice ale dacilor primordiali ni se par nouã
astãzi cel putin stiintifico-fantastice desi multe dintre ele sunt deja demonstrate stiintific, putem
concluziona nu numai nivelul stiintific extrem de avansat al dacilor antici, dar MAI ALES nivelul extrem de
dezvoltat pe care umanitatea L-AR FI PUTUT AVEA ASTÃZI dacã satanistii evreo-greci nu ar fi ucis
umanitatea cu religia lor satanicã anti-umanitate numitã evreiesc “crestinism” (numele vine de la evreul
fictiv “isus cristos”, deci NU de la Dumnezeu! Spun asta fiindcã puzderie de cretini merg si azi la bisericã
sustinând cã “aia e casa si religia lui Dumnezeu” ;), când si cei mai indoctrinati cretini/crestini stiu, cel
putin din basmul “Biblia”, ca evreul ficitv isus cristos de care apartine religia crestinã NU e Dumnezeu,
chiar biblia spunând isus cristos ar fi fost “fiul lui Dumnezeu” ;) si NU “Dumnezeu însusi”, isus cristos si
Dumnezeu fiind 2 personaje TOTAL DIFERITE, si NU unul si acelasi), dacã acesti satanisti evreo-greci
nu ar fi ars cãrtile de stiintã ale lumii, nu ar fi exterminat sistematic orice bibliotecã a lumii, si nu ar fi ars
pe rug pe toti înteleptii lumii pretinzând cã ei (preotii satanisti crestini) “vorbesc, ucid, masacreazã,
tortureazã, ard, exterminã si comandã în numele lui Dumnezeu cel milostiv care interzice ucisul” ;)
aruncând umanitatea în CEA MAI NEAGRÃ perioadã ei (The Dark Ages) întorcând înapoi ceasul
evolutiei umane, înapoi in directia epocii de piatrã, unde toti doctorii erau interzisi, bãtuti sãlbatic, torturati
animalic în beciuri puturoase, si apoi arsi de vii pe rug pentru “vrãjitorie” ;) si fiindcã “au vindecat lumea si
nu au lãsat oamenii rãniti sã moarã dupã cum era voia Domnului” ;) satanistii sustinând cã vindecarea
oamenilor e monopolul exclusiv al bisericii crestine evreo-grecesti, toate stiintele (inclusiv cele de
constructie! Pânã si reteta cimentului a fost interzisã ca nu cumva lumea sã construiascã palate si clãdiri
mai înalte decât bisericile sataniste crestine, reteta cimentului fiind reiventatã destul de recent în evul
mediu târziu) au fost infierate de satanistii crestini ca fiind “lucrãrile diavolului” ;) (când chiar satanistii
crestini însusi erau/sunt diavolii, satanistii având 1 punct comun ETERN în toate epocile istorice, si
anume PROIECTAREA lor pe altii, vezi si urmasii satanistilor evreo-greci din PSD, care acuzati de
plagiat, hotie, trãdare etc., aratã tot ei cu ghiarele preistorice nespãlate înspre acuzatorii lor spunând cã
“de fapt ãia/acuzatorii lor sunt hoti, plagiatori, trãdãtori” etc.., asa si fiind RECUNOSCUTI satanistii lumii,
ei priectându-si faptele întotdeauna pe adversarii lor! ..încercând la disperare sã gãseascã un pai în
ochiul altora, ca sã poatã astfel abate atentia de la PARUL din ochiul lor. Vezi si pe Soros, partenerul si
sponzorul etern al PSD-ului, PSD-ul acum fãcându-si tocmai ei pe adversarii cicã “Sorosisti” ;) ), deci
dacã Sea Peoples (evreo-grecii, pirati criminali, tãietori primitivi de grumazuri, cutthrouts) nu ar fi invadat
lumea rasei umane acum 3500 de ani si nu ar fi distrus civilizatia umanã sistematic, repetat si pânã la
exterminare totalã de atunci încoace (RELIGIA fiind cea mai diabolicã inventie a lor care a ucis si încã
ucide miliarde de oameni, islamul fiind un plagiat al crestinismului, islamul neexistând astãzi dacã
crestinismul nu s-ar fi inventat!), e clar si de la sine înteles ceea ce dintotdeauna au sustinut toti oamenii
de stiintã moderni, si anume cã atunci noi astãzi cãlãtoream zilnic printre stele.
Despre istoria totalã a acestor distrugãtori ai umanitãtii cunoscuti si ca “Sea Peoples”, aveti aici highlighturile, în aceste 4 documentare consecutive în rezolutie 1080p Full HD:
https://youtu.be/DHY_ex45Djo
https://youtu.be/4uYV1kVP0Ig
https://youtu.be/TBBbAT0-B5E
https://www.youtube.com/watch?v=lJkZWxSEhEQ&feature=youtu.be
Vezi si una dintre puzderiile de dovezi de satanism a bisericii crestine, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=yEj9onyhVO8, desi dovezi sunt cu nemiluita.

Vezi si Conspirația romană care l-a inventat pe Isus.
http://youtu.be/b6HUn647U6c

http://biblelight.net/666.htm
Distrugerea stiintei lumii/dacilor de pretutindeni, de criminalii lumii, bisericile Romei/Vaticanului cu
insasi Papa de la Roma in fruntea hoardelor criminale de ucigasi salbatici, sadisti, si arzatori de
biblioteci intregi si de oameni (de vii, pe rug!) care li se opun, interzicand stiinta si cunoasterea,
pedepsind-o cu torturi medievale groaznice in temnite intunecate si puturoase, iar apoi ardere pe rug,
criminalii lumii autointitulati "crestini" ;) care au stins lumina lumii, au intors inapoi ceasul evolutiei
umanitatii, aruncand-o in cea mai neagra, satanica, si intunecata era a ei, The DARK Ages, cand pana
si gandirea era interzisa si pedepsibila cu torturi, rastigniri si arderi de vii pe rug.
Satanistii bisericesti adora timpurile si faptele alea, le lauda si promoveaza aceasta biserica satanica
si azi, mai mult ca oricand! https://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria
Iar fiindca islamul e plagiatura religiei evreo-grecesti "crestinismul", e clar ca daCA Crestinismul nu
exista, nu exista nici islamul, si nici miliarde de oameni nu erau ucisi incontinuu in numele acestor 2
religii satanice, pana astazi inclusiv.

Aici vedeti cã mai sunt destui daci treji, nu numai eu.
Asta e gãsit pe youtube acum recent.
Vezi ultimul paragraf, desi cum tot descrie mai mult sau mai putin esenta morficã a noastrã, cursul
nostru etern al vietii prin univers, ca si creearea universului de noi însine la un anumit punct în spatiu
timp în viitor.
Cei mai multi treji din lume (dacã nu TOTI!) sunt DACII.
Sorin di Rokko, din Suceava, zona dacilor liberi (https://www.facebook.com/dirokko).

Douã clipuri scurte care apartin de acest album/subiect (BACSISA), sunt astea:
1. https://www.youtube.com/watch?v=ZE_N4Gt6-44&t=5s
2. https://www.youtube.com/watch?v=RcXSo7vxGgc&t=1s

ALTE informatii suplimentare despre documenatrele de dinjos, sunt astea (descoperiti singuri la care
documentare se referã timeframe-urile astea de dinjos).
Iar asta o puteti face numai prin studierea documentarelor respective. Asa mai învãtati ceva, nu luati
doar murã în gurã de la altii, ca sã uitati apoi tot atât de repede.
NOTA: SCOPUL acestui studiu e SÃ ÎNTELEGETI. NU numai sã vizionati.

Minutul 1:25 - 1:35 = schimbarea intelegerii realitatii inconjuratoare.
Min. 4:30 – 10:30 = materia nu mai exista in celule ci undele existã (apa nu trece in celula decat prin
unde de energie informationala cu ideea de “apã”). Celulle sunt cand materie cand energie. In
anumite conditii sunt doar energie. NU materie.
Min. 9:45 - 10:30 = particule mici din corpul nostru, incl, DNA are valentã dublã, si materie si undã de
energie. In anumite cionditii ele sunt numai unde de energie.
Min. 11:00 – 15:30 = fizica quanticã. (interferenta si rezonanat intre celule; asa se intalnesc celulele).
Neoronii preiau informatii prin lungimi de unda, nu mechanic classic sa ia informatia
practica/materiala.

Min. 15:30 – 19: 10 = molecule de apa intra in celula prin unde nu reel ca water. 3 miliarde de
molecule de apa pe secunda intra in celula. Dar intra ca unda de energie informationalã. NU trece
fizic ca materie, ci unde informationalã.

Min. 19:10 = Apa ca materie, când nu te uiti la ea e undã de energie! Când te uiti la ea si o observi,
ea e particulã/materie! Noi suntem 70% apã(!).

Min. 19:30 = fiecare celulã are circa 80% procent de apã. Unde intra atata apa in celula? Fiindca se
aseaza in 3 sau 4 straturi informationale de unde (deci NU de apã), care e folosit de celula ca apa
cand celula are nevoie de apa, deci “traduce” (transformã) unda unformatiei ed “apã”, in apa fizicã,
ca materie.

Min. 23:30 = interiorul celulelor noastre sunt unde de energie subtila, nu materie. Materia e doar
când te uiti la ea.

Min. 24:00 – 29:00 = experimentul “nonlocal”. (27:40) 2 gemeni la 1 milion de ani lumina distanta,
reactioneazã in acelasi timp la atacul unuia dintre ei. Fapt dovedit stiintific.
Asta inseamnã (NOTA autorului, eu Dinu Costel Linta) cã distanta nu existã!
Cãci daca ar exista, e necesar un timp anume de a calatorii unda de energie la geamãnul de la 1
milion de ani luminã. Daca asta/reactia se intampla simultan, distanta nu existã! Distanta fiind o
marime/lungime de materie, înseamnã ca materia nu existã! Existã doar unde de energie care
interactioneazã una cu alta! La nivel subatomic quantic, exact ca particilele subatomice din orice
organism viu, si exact ca moleculele de apã (majoritatea corpului nostru fizic, caci 70% din noi e
numai apã), cum e explicat in documentar si la minutul 19:10, ca si la 23:30.
Min. 31:30 = Un laureat al premiului nobel (https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier) e
mentionat aici cu experimentele lui: Încercând sã obtinã lichidul de culturã in care se gãsesc produsii
de metabolism ai celulelor respective el a amestecat lomfocite umane cu un microb/microplasmã.
S-a observat atunci o emitere de frecventã joasã, a lichidului. Toti infectatii cu acest microb emiteau
aceastã frecventã. Toate celulele corpului, inclusive and-ul sangele etc ale omului infectat emiteau si
ele pe aceeasi frecventã (cei sãnatosi aveau altã frecventã; asta descoperindu-se mai târziu, deci cã
noi toti emitem o frecventã, asta aici fiind un experiment din 2011.
In documentarul ãsta din 2015, https://www.youtube.com/watch?v=vvz3xAJX9S0, vedeti intre
minutul 9 - 10 cã noi emitem aceeasi frecventã/vibratie ca si soarele si ca si planeta Pãmânt).
Cãutând cine emite frecventa asta, au despãrtit microplasma de lichidul de culturã, au filtrat FIZIC
(extras) microplasma din lichidul de culturã, dupã care la scurt timp, lichidul (gol! Fara microplasmã)
de cultura iar emitea frecventa microbului/microplasmei.
A diluat la maxim lichidul de culturã care fizic nu continea microplasma, si de fiecare datã lichidul
emitea frecventa microplasmei ca si cum microplasma exista încã acolo, desi ea nu exista acolo. A
pus lichidul asta diluat la maxim si fara microplasma, dar care emitea frecventa microplasmei ca si
cum ea era acolo, l-a pus într-o eprubetã inchisa si izolatã, si lângã el la o anumitã distantã (dar fãrã
sa se atingã) a pus o eprubetã cu apa chioarã (sau oarbã.., in fine, cu cataracte avansate :D ), deci apã
purã fãrã nimic in ea, si la scurt timp (16 ore), si apa chioarã emitea frecventa microplasmei, ca si
cum avea în ea deja microplasmã.
Deci nu era nevoie nici de atingere pentru transmitere de informatie, cãci undele astea asta si sunt:
transmiterea de informatie (prin frecventã/vibratie) a substantei din care sunt formate, ca o
teleportare unde nu teleportezi materia fizicã, ci doar informatia totalã despre o materia respectivã,
la capãtul celalalt informatia respectivã sub formã de “undã de vibratie/frecventã”, recreeazã atunci
materia respectivã.
Cu alte cuvinte, teleportarea stil “Beem me up Scotty!” ca la Star Trek, a fost astfel doveditã nu
numai ca fiind posibilã, dar si cã se întâmplã incontinuu peste tot, asta fiind si singura metodã de
transport a materiei (prin undã/frecventã de informative, si recreeare de materie la destinatie) în
univers, asta adeverind categoric teoria mea puberalã (1976) cã noi nu suntem materie, ci undã de
energie/viatã, care ne miscãm prin univers, creeând dimensiunile paralele ale noastre in univers, în
timp ce ne miscãm, aceste dimensiuni neexistând ca materie decât când ne oprim sã el observãm
(când ne uitãm la ele; vezi minutul 19:10 – 19:25, din acel documentarhttps://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA), altfel ele fiind doar vibratii cosmice create de
noi (de noi ca undã de energie/viatã/vibratie, ceea ce si suntem)

Experimentul de mai sus cu apa pura care a primit prin telepatie (sau teleportare) fibratia/frecventa
de microplasma/microbul respectiv, a fost dus si mai mult la extrem, prin a lua eprubeta cu apa pura
cu frecventa microplasmei in ea, au adaugat la apa aia chioarã si alte chestii ca: nucleotide,
polymerase, enzyme etc etc., dupã care savantii au rãmas toti prosti ;) (vine vorba), când au vãzut cã
toate substantele organice adãugate (enumerate mai sus) in eprubeta cu apã chioarã (dar cu
frecventa microplasmei primitã in ea prin teleportare/telepatie/wireless), au preluat total ADN-ul
microplasmei (care nu era deci fizic nici in eprubeta cu apã si nici in alte eprubetre din vecinãtate, si
alea fiind filtrate, cum explic mai sus), substantele astea organice adãugate apoi la apa chioarã
devenind ele însãsi “microplasmã”, care e de fapt principiul stiintific dovedit de teleportare explicat
mai sus de genul “Beem me up, Scotty!”, cu exceptia ca aici apei i s-a dat materie organicã sa se
transforme in microplasmã, dupã informatia/reteta precisã a frecventei microplasmei (transmisã
wireless deci la eprubeta cu apã chioarã).
In corpul nostru însã nu avem apã chioarã niciunde, ci substante biologice peste tot, astfel ca la noi in
organism aceastã teleportare de materie prin unde vibrationale de informatie e posibilã în mod
DIRECT, fãrã “materie primã” initialã ca in cazul eprubetei cu apa chioarã de mai sus la care s-a
adãugat materie primã nucleotide, enzyme etc., teleportarea asta pe bazã de retetã informationalã
în corpul nostru fiind explicat si la minutul 19:30 in acest documentar
(https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) unde apa intrã în celulele noastre NU FIZIC, ci
ca “undã informationalã despre apã, apa formându-se apoi inãuntru celulei, dupa “reteta”
informationalã a apei, retetã numitã aici repetat “undã informationalã” a materiei respective, in
cazul asta al apei, apa având si niste “camera speciale” în e unde ea/apa pãstreazã informatia de ADN
primitã din vecinãtatea ei. (vezi eventual si minutul 45 si mai departe aici
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA) In fine, documentare despre apã si faptul ca apa
e fiintã vie, care gândeste, se miscã, emite si receptioneazã frecvente, are memorie foarte bunã si
uneori chiar actioneazã agresiv sã se apere.., exista de mult pe youtube sip e net in general, E fapt
real dovedit. Nu e de mirare ca noi suntem 70% apã, de moment ce apa e fiintã vie.

48:30 = Biochimia quanticã de ultimã orã au dovedit urmãtoarele: Stim deci ca în celulele noastre
existã mitocondrii (fabrica de energie a celulei), “fabricã/power plant” în care permanent au loc
accelerãri de particule nucleare, ca în bomba atomicã. Înãuntru celulelor noastre, in mitocondrii deci,
circulã electroni cu o vitezã/acceleratie astronomicã, care bombardeazã diverse nuclee, creeând
procese de fuziune nuclearã, sã recreeze elemente chimice in cellule, care initial NU au existat, deci
se creeazã CEVA din NIMIC, dupã aceeasi “retetã informationalã” a substantelor respctive, de care
avem nevoie, si celulele noastre le creeazã in stil “food replicator”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Replicator_(Star_Trek)), asta fiind posibil nu numai datoritã nu numai
noi avem înãuntrul nostru fuziuni nucleare, ci Tocmai fiindcã suntem in realitate “UNDE
INFORMATIONALE DE ENERGIE/VIBRATIE de Viatã” (si nu materie), undele informationale putând
creea materie, cum e documentat si la minutul 19:30 mentionat mai sus, cu apa care nu intrã in
celulele noastre decat ca reteta informationalã de apã.
Reamintind cã si dacã ne-am considera materie, suntem 70% apã (care e dovedit a fii undã
informationalã de vibratie de viatã), asta re-adevereste teoriile mele din acest manuscris (despre
dimensiunile paralele si noi ca undã de energie/viatã), mai ales ce vedeti la pagina 9 cu cele 23 de
dimensiuni paralele ale parazitului miliardar care joacã golf (în timp ce moi murrim de foame sub
copita animalicã a PSD-istilor venetici care distrug România si exterminã sistematic poporul român,
care nu se ridicã sã ii extermine pe ei prin orice metodã posibilã, unde ii vede, ca pe sobolani). Dar ok,
politica e la celelelalte albume, aici e stiinta.

La sfârsitul documentarului asta https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA Roxin mai
aminteste de filozofia budistã, care avea aceleasi principii si aparent aceeasi stiintã quanticã a
existentei, noi stiind deja cã Buda a fost dac, numit “Badea Mitra”, sau “Buddha Maitreya” în indianã,
Mitra etc., vezi si https://en.wikipedia.org/wiki/Mitra, multe nume, ca si getul Badea initial cu
filozofia asta zamolxianã numitã in India “budism”, deci “filozofia geticã”, ca si “Gauta-ma Buda”
https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha, “Gauta” însemnând “get” în limba geticã veche
dialect nord-european, azi numitã limba “norevgiana veche” https://en.wikipedia.org/wiki/Geats,
vezi http://www.criteriul.ro/impresionant-manifestul-dacic-sau-manifestul-pamantului-romanesc/
pentru detalii), dacii antici fiind unicii în lume preocupati de transmutatie, ascendentã, nemurire etc
etc (dacii fiind cei “NEMURITORI” din vechime! Asta apartinând de filozofia zamolxianã a dacilor),
dupã care D. Roxin mai speculeazã cã dacã am putea canalize aceastã energie colosalã nuclearã din
toate celulele noastre (deci FIECARE CELULA are puterea unei bombe atomice! Iar corpul nostru
material are puzderie de cellule in el (circa 15.000 de miliarde, sau in limbaj American: “15 trilioane”,
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/23/how-many-cells-are-in-your-body/ Asta
înseamnã ca dacã ar exploda toate cellule din coprul nostru, la nivel nuclear, nu am distruge numai
planeta pãmânt cu o explozie a doar unui singur om, si nici a intregului system solar, ci al unui
quadrant de univers cel putin…, asta amintind de ce afirm eu în manuscris la pagina 8 dinjos, si
anume ca puterea nuclearã.. whatever, a organismului unui singur om, e mult mai mare decât a
intregii planete Pãmânt, eu stiind atunci ceva ce abia recent s-a descoperit de savantii lumii, circa 40
de ani mai tãrziu).

