UN REAL PROIECT DE ȚARĂ – RUMUNDACIA

Motto :
Cine uită trecutul, nu-i trebuie viitorul; CINE NU VREA SĂ ȘTIE TRECUTUL NU
MERITĂ VIITOR( se spune !)
Demni suntem, prin trecut, să ne salvăm de la înecul globalizator PRIN ORTODOXIA
RĂDĂCINILOR DIN NEAM. (alfO)
Iubiţi şi demni concetăţeni ai Conştiinţei,
În jurul nostru se schimbă lumea galopant. Multe se înalţă şi sunt rele,destule se prăvălesc
şi au fost bune,pentru omul comun! Iar când totul se schimbă în mediul înconjurător,TOTUL
TREBUIE SCHIMBAT DIN TEMELII:-de la percepţia şi conceptualizarea DIVINITĂŢII,până
la banala mătură din curtea gospodarului. Numai aşa mai putem privi înainte cu încredere şi ne
putem face viaţa cum ne place,CU DUMNEZEU,ÎNAINTE!
Pornind de aici,noi avem convingerea că SUPREMUL nu poate să fie om în nici un caz şi
nici omul nu poate fi făcut după chipul şi asemănarea PRIMULUI,vreodată,fiindcă UNUL E
OCEANUL CEL TAINIC,iar celălalt e numai... CADUCA SA PICĂTURĂ. De aceea socotim
că, ,,La început,, n-a fost Cuvântul, ci, a fost GÂNDUL! Asta pentru că,înainte de a-ti coborâ
închipuirea în Cuvânt trebuie să-i străvezi înfăţişarea,conturul, in GÂND,nu-i aşa? Deci,înainte
de a spune CASĂ,trebuie să gândeşti "casa",e corect?
*Aşa se face că,după percepţia noastră,DEOUMANISTĂ,(adică a Umanismului
Îndumnezeit),DUMNEZEU E GÂNDUL (IDEEA) CARE S-A ÎNCHIPUIT PE SINE ZEU ŞI
DE ACOLO NE CURG TOATE,ÎN INFINIT ŞI ÎN ETERNITATE !!! Şi trebuie să devenim
foarte conştienţi de aceasta, concluzionând că,DACĂ NU E CONŞTIINŢĂ,NIMIC NU E !
*Aşadar,de aici începând explicaţiile,putem arăta că prezentul nostru demers e consacrat
fiecărui conştient convibratil, pentru trezirea interesului nealterat faţă de condiţia sa de OM,de
familist şi de aparţinător la o naţiune identitară,mamă! ASTFEL SE CONTUREAZĂ
CREDINŢA NOASTRĂ DE RUMUNDACI (RAMANVLAHI) DACOLUMNIENI;
Dacolumnia fiind dorita Patrie din Duh, întreagă, a lui AIZUS - (Isus) ZAMOLXE-MESIA (cel
din Dacia MOESICĂ)pe care-o va găsi, "la a doua lui venire",ACASĂ,pe Pământul lăsat ca
moştenire urmaşilor legitimi, de către străbunii pelasgo-traco-geto-daci fiind gata pregătită-n
neam, pentru O NOUĂ RE-NFLORIRE! Iar lucrul acesta se simte cu inima de toţi descendenţii
naturali ai POPORULUI PRIMORDIAL ÎN EUROPA - EURUMUNII CARE SUNTEM !
*FIIND CONŞTIENŢI până în străfundul fiinţei noastre de ACEST ADEVĂR
ESENŢIAL(susţinut multiplu,ISTORICEŞTE,de nenumărate dovezi,de toate felurile -din
antichitate până în actualitate),venim în faţa românilor din toate zările Pământului ,PENTRU A
DECLANŞA,ACUM,PROIECTUL DE ŢARĂ "ROMÂNIA ŞI ROMÂNII ÎNAINTE DE
TOATE - NIASCHARIAN = SĂ RENAŞTEM !" (în limba tracă).
*MAI ÎNTÂI PRIN REANIMAREA ACTUALIZATĂ DE NeoZAMOLXIANISM A
PROTOORTODOXIEI LUI ZAMOLXE, FRACTAL DUMNEZEIESC. (ADICĂ prin păstrarea
simbolului AIZUS-ZAMOLXE CA MODEL AL PRIMULUI CRISTOS AL LUMII, conform
ADEVARULUI UNIC, PÂNĂ ACUM OCULTAT. Această ORTODOXIE PRIMARĂ ESTE

TEMELIA SPIRITUALITĂȚII ORIGINARE A STRAMOȘILOR, care, actualizată va însemna
ascensiunea sau înălțarea noastră în NEAMUL DACILOR NEMURITORI !!
*Noi trăitorii României muribunde de astăzi avem şansa istorică -EPOCALĂ- de a
deveni "generaţia Phoenix a RUMUNDACIEI SPIRITUALIZATE de mâine" şi vă asigurăm
că,(deşi ciuntite en-gros),avem toate resursele pentru a putea împlini AUTARHIC,re-naşterea
purificată a PATRIEI MATRICEALE,pe care ne-o dorim atât de mult!
După cum bine ştiţi,AUTARHIE înseamnă să ne dezvoltăm prin forţe proprii,PRIN NOI
ÎNŞINE, în primul rând cu concursul noilor conducători pe care ni-i vom alege democratic dintre
experţii meritocraţi cu vocaţie socială,de care încă nu duce lipsă această ţară. Ei ne vor scoate din
obidă şi marasm, prin proiectele echipelor lor, dezbătute şi aprobate public,prin care VOM
REALIZA SALVAREA NAŢIEI! NIMENI NU SE VA MAI APROPIA DE CONDUCEREA
ŢĂRII FĂRĂ PROIECTE FEZABILE ŞI FĂRĂ SĂ-ŞI ASUME ÎNDEPLINIREA LOR
CONCRET RESPONSABILĂ, având termene de execuţie planificate şi detaliate calendaristic.
*Pentru aceste schimbări fundamentale,însă,de la suprafaţa societăţii, ESTE NEVOIE SĂ
SCHIMBĂM STRUCTURAL ŞI-N PROFUNZIME OMUL! Iar pentru a realiza eficient aceasta
este stringent necesară o auto-restructurare a gândirii şi simţirii personale! O REFORMULARE
A VALORILOR ŞI PARADIGMELOR,A PRINCIPIILOR DE BAZĂ ! O REDEFINIRE A
CONCEPTELOR ! Altfel nu se poate, vorbim de altceva,în afara preceptelor doctrinare. E
NEVOIE DE O REVENIRE LA CONŞTIINŢA ORIGINARĂ,NEALTERATA !!
*DOCTRINA DEOUMANISMULUI (DEOHUMANISMULUI), CARE VA EXPANDA
ÎNTR-O MIŞCARE NAŢIONALĂ DEOUMANISTĂ înseamnă ideologia schimbării prin
autosublimarea conştientă a fiinţei umane, iar aceasta este pur şi simplu o
ELEVARE(ASCENSIUNE) ÎN SPIRIT !
*(Fiindcă noi avem convingerea că DUC(DUMNEZEUL UNIC al CONŞTIINŢEI)
poseda EL însuşi feţele schimbării,dat fiind faptul că substanţa SA definitorie este Energia
Vibratilă, veşnic primenitoare).
*Şi, ca întreaga lume să poată supravieţui în evoluţie TREBUIE SĂ SE REINVENTEZE
PERMANENT! E o necesitate sine qva non-ă, indiscutabilă, ciclică, logică, legică şi implacabilă
a existenţei, iar în cazul DEOumanismului e SUPERIOR ORGANIZATĂ, cu aport de inducţie
Divină, prin implicarea mijlocitorului Arhanghel de Lumină ZarZuav! Acesta ne sugerează
periodic şi oportun cursul optim şi esenţa conţinutului inconfundabil al Doctrinei noastre PROUMANE !
*Aşadar, prin Teoria Deoumanismului avem implicit, la îndemână, CĂILE ŞI
MIJLOACELE RENAŞTERII CURĂŢITE A TIPULUI UMAN DEZUMANIZAT DIN VARII
MOTIVE, în cursul parcursului său istoric, existențial!
*Aceste adevăruri,împreună, ne poziţionează pe noi ROMÂNII DEOHUMANIŞTI AI
PREZENTULUI în situaţia privilegiată de a oferi tuturor celor interesaţi ,PRIN
DEOUMANISM,ALTERNATIVA INEDITĂ la Noua Ordine Mondială, dezlănţuită de Elitele
Ocultei Global - Corporatiste. Acestea exprimă şi exercită asupra omenirii o politică parşivă de
distrugere şi pieire a ei,cu sprijinul cârjei lor corect-politice, numită New-Age!
*Prin alternativa noastră DEOUMANISTĂ noi oferim umanităţii periclitate căi proumane nebănuite de acţiune şi salvatoare perspective!
În acest climat sprijinim,de asemeni, restartarea, pe alte coordonate valorice şi de calitate,
ACEA UMANITATE EVOLUATĂ, CARE VIBREAZĂ LA SENSIBILITATE, CONŞTIINŢĂ
ŞI CREATIVITATE ÎN CONCRET ŞI ÎN ABSTRACT!

*La Deoumanişti toate făpturile lui Dumnezeu (DUC) sunt iubite şi protejate prin
afecţiune, compasiune şi sprijin activ, direct şi oportun, pentru că la noi operează Conştiinţa! ŞI
CONŞTIINŢA ARE SUFLET; ESTE SUFLET!! IAR DACĂ N-AVEN CONŞTIINŢĂ, NIMIC
N-AVEM !
De aceea nutrim ferma convingere că cei care monitorizează discreţionar parcursul
"factorului OM" în expresie terrană, hotărându-i "evoluţia" din vremuri imemoriale,tocmai asta
caută aici,în principal:SUFLETUL ŞI SÂNGELE NOSTRU ROŞU ŞI CALD, CU CARE SE
HRĂNESC ei, motiv pentru care,niciodată nu-şi vor opri măcelurile belicoase şi celelalte crime
sangvinare, pe Pământ! ÎN FELUL ACESTA DEMONSTREAZĂ CĂ SINGURI SUNT
INVADATORII EXTRATEREŞTRI DINTRE NOI,CEI CE NE VOR RĂUL şi DISPARIŢIA !!
*După cum se vede, LA EI, Elitele Globale Oculte (care n-au fost şi nu vor fi niciodată
POPOR), atacă dezlănţuit şi în trombă toate cele ce fac parte din Ordinea Firii Îndumnezeite,
urmând porunca din agenda luciferică de a "scoate din istorie" omul genomului primar, al
CREAŢIEI DIVINE !
*-DEOUMANISMUL doreşte să arate oamenilor că societăţile lor pot fi conduse spre
progres şi civilizaţie nu numai cu tunul, bomba şi glonţul, ori vărsare de sânge sau prin
hecatombe de cadavre, ci şi PRIN PUTEREA LEGII DREPTE ŞI A OMENIEI AFECTIVE! Cu
Legile Îndumnezeite care vor sta DEASUPRA TUTUROR,NEEXCEPTAT,nu în vorbă ci ÎN
FAPTĂ! Printr-un DUMNEZEU înţeles ca valoare universală, PĂRINTE AL ÎNTREGII
UMANITĂŢI MULTIVERSALE, CONŞTIINŢĂ GERMINALĂ GENIALA A TOT ŞI A
TOATE, INCLUSIV A INDIVIZILOR TRIBALI ŞI A "dumnezeilor" LOR confecţionaţi!!
*Acum, în aceste timpuri, se consumă momentul sincronic egal receptat pentru toată
lumea,prin care atât DEOUMANISMUL NOSTRU,cât şi ideologia corect - politică a NOII
ORDINI MONDIALE se află în faţa pragului unei provocări FUNDAMENTALE, cea a lui A FI
sau A NU FI !
Acum, fiecare influenţează după puteri aderenţii(inclusiv protectorii extraterrani) pentru
ALEGEREA APELOR, într-un fel ori altul! Iar după cum forţează demonii globalizării,
umanitatea, să eşueze vital şi identitar genetic, se vede clar că dirijorii oculţi iau în braţe, cu toată
determinarea, GRÂUL şi dau popoarelor de goiymi (cu sensul de sclavi sau animale de povară),
toată NEGHINA ŞI PLEAVA! Motivat de acest context tulburător, vom vedea foarte curând care
dintre masele umane, (convinse de un vector ori altul: de Umanizare Îndumnezeită sau de
bestializarea satanică) va fi, finalmente, dominantă şi implicit câştigătoare de flux integral
reformator, RE-NASCENTIST - poporul cetăţenesc al conştiinţei îndumnezeite, sau tribul
fosforescent al elitelor satanice, cel al instinctelor stricate din căleală!
*DEOHUMANISMUL dezvoltă o credință fără temple, biserici ori catedrale, cultul sau
"religia" noastră fiind la purtător, în altarele inimii fiecărui convins CONŞTIENT, care CULT,
astfel coborând în spaţiul public se desacralizează, DEVENIND CONŞTIINŢĂ CIVICĂ!!
*Prin Doctrina DEOUMANISMULUI, NOI, adepţii săi şi LUPTĂTORII SĂI DE
LUMINĂ, lansăm către ceilalţi o punte a salvării prin autocurăţire spirituală, vizând
RENAŞTEREA OMULUI ÎMBUNĂTĂŢIT, A FAMILIEI SALE DE ACASĂ ŞI A NAŢIEI
ÎNTREGI;
- "Ceilalţi" taie toate punţile şi le prăbuşesc, nevăzând ca validă, pentru ei,decât soluţia
destrămării Ordinei Divine, practică pe care o impun de milenii prin războaie, conspiraţii, alte
conflicte sângeroase. Prin această atitudine ei îşi afirmă făţiş şi inechivoc ANTIUMANISMUL
STRUCTURAL, în fond acţiune complexă şi concertată ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU

(DUC) ŞI A FIILOR SĂI,PURTĂTORI DE CONŞTIINŢĂ UNITARĂ, IDENTITARĂ, ŞI AŞA
PICĂTURI, DOAR, ALE "OCEANULUI" SĂU, SINGULAR, cum am mai spus!!
Aceasta pentru că, distrugând ei fiinţele create,îndumnezeite,au în intenţie să aneantizeze
definitiv CONŞTIINŢA CREATOARE,CARE E DUC INSUŞI!! ORI FAPTUL NU E CU
PUTINŢĂ!
Aşa se face că LA NOI e imuabilă doar primenirea îmbunătăţită iar LA EI target-ul e
genocidul global, HOLOCAUSTUL MONDIAL AL GOIYMILOR!! De aceea au alterat
iremediabil viaţa, zăpăcindu-i pe oameni şi bestializându-le comportamentul!
- În acest mod impun ei Noua Ordine Mondială şi Imperiul Corporat al KIBUTZ-ului
Global!
Faţă de toate cele pe care vi le-am spus, vă invităm să analizaţi şi să decideţi singuri
drumul şi direcţia alese,conştienţi de locul unde veţi ajunge la final, prin fiecare dintre căi.
ÎNTREGA RESPONSABILITATE ÎN ACEASTĂ DECIZIE CAPITALĂ, RĂMÂNE DOAR ÎN
SARCINA LIBERULUI VOSTRU ARBITRU! Prin el veţi decide dacă vă salvaţi urcând înspre
Dimensiunile superioare ale CONŞTIINŢEI SUPREME ori veţi rămâne împotmoliţi în magma
reziduală a D3, care caracterizează categoria "NĂMOLULUI DE LUME"...
*- În toate cazurile,însă,DEOUMANIŞTII VĂ DORESC DIN INIMĂ : "DRUM BUN
SPRE LUMINĂ,CU DUMNEZEU(DUC) ÎNAINTE !!
NOTĂ, SPRE INFORMARE:
= Conform Comunicatului Nr.2, GARDA - GRUPUL DE ACȚIUNE PENTRU RENAȘTEREA
DACIEI- /16 noiembrie 2017, București – este specificat faptul că ”DOCTRINA
DACODEOUMANISTĂ AL CĂRUI FONDATOR ESTE DL. ALEXANDRU FILIP OBLU, și
el prezent la reuniune, STĂ LA BAZA TUTUROR ACȚIUNILOR ACTUALE ȘI VIITOARE
ALE GARDA ȘI FUNDAMENTEAZĂ NOUL SISTEM DE CONDUCERE A
RUMUNDACIEI”.
= Iar dacă își pune cineva întrebarea CINE POATE FI DEOUMANIST INSTITUTIONALIZAT
ÎN MIȘCARE, atunci primește următorul răspuns – TOȚI ACEIA CARE POT TRĂI PRIN
IUBIRE,CU ÎNTREAGA LOR FIINȚĂ, CONDIȚIA OMULUI ÎMBUNĂTĂȚIT PRIN AUTOINDUCȚIE DE ÎNDUMNEZEITĂ CONȘTIINȚĂ.
Detaliile se discută de la caz la caz.
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