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1. 
O altă perspectivă  

asupra fenomenelor naturale
Din Paradis coborâţi,
Către Paradis urcaţi,

Pe Pământ vă întoarceţi,
Într-o eternă schimbare.

Johann Wolfgang von Goethe

Natura își dezvăluie secretele:  
eternitatea rezidă în transformare
Din revista Implosion, nr. 48 – scris în Salzburg, 1954

De la începutul Primului Război Mondial și dezvoltarea afe-
rentă a proceselor industriale tehnice a avut loc o deteriorare 

frapantă în privinţa calităţii. Dispariţia apei generate de acestea a 
devenit atât de evidentă, încât această necesitate fundamentală a 
vieţii ar trebui considerată deja un bun pe cale de dispariţie.

Oamenii de știinţă sunt neajutoraţi în faţa catastrofei care stă să 
se producă – altfel criza nu ar fi atins asemenea proporţii. Situa-
ţia trebuie analizată din toate unghiurile, iar cauzele deteriorării 
apei trebuie demonstrate exhaustiv. Trebuie menţionat de la bun 
început că ne confruntăm cu demagnetizarea apei de izvor, care 
trebuie văzută ca fiind sângele planetei Pământ. Acest lucru se 
întâmplă prin iluminarea excesivă a razelor solare și, prin urma-
re, supraîncălzirea solului sau prin metode nenaturale de con-
ducere și depozitare a apei. Pentru că nimeni nu știe ce sunt cu 
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adevărat electricitatea și magnetismul, totul devine și mai greu 
de înţeles. O asemenea ignoranţă face ca explicarea acestor cauze 
să fie extrem de dificilă.

Demagnetizarea apei înseamnă că o lăsăm fără suflet. Exploa-
tarea pe scară largă a pădurilor a dus la secarea izvoarelor de 
munte, lucru care a condus ulterior la deșertificarea pășunilor 
alpine înalte. Un fenomen izbitor e însă deteriorarea constantă 
a calităţii fondului forestier tânăr, în ciuda tuturor măsurilor de 
conservare aplicate în silvicultură. Speciile de copaci considerate 
anterior de calitate superioară și speciile de pești de foarte bună 
calitate din cursurile unde apa continuă să curgă dispar în același 
mod în care au dispărut izvoarele de munte, care seacă dacă sunt 
lipsite de copacii dătători de umbră, fiind expuse în exces luminii 
directe a soarelui.

Chiar și gheţarii scad în mod considerabil. Căprioarele sălbati-
ce se răresc, și ele, ca rezultat al defrișărilor, nemaiputând găsi 
ierburile medicinale bogate în uleiuri eterice (volatile, esenţiale), 
care nu cresc în zonele mai joase. Scoarţa solidă a Pământului se 
usucă treptat și nu e nicio exagerare când se estimează că într-o 
bună zi marile orașe vor plânge după apă, iar stră-strănepoţii 
noștri vor trebui să sape după apă, așa cum astăzi săpăm pentru a 
scoate la lumină aurul sau alte resurse preţioase.

Un cuvânt ar fi de ajuns pentru a descrie erorile făcute de actualii 
conducători din industrie și consilieri știinţifici guvernamentali, 
a căror experienţă este de obicei mai mult academică decât prac-
tică. În multe instituţii academice, ei sunt școliţi în sisteme nena-
turale (nereale) de gestionare a apei, pe care eu le numesc sisteme 
tehno-academice. Toate daunele actuale trebuie puse pe seama 
formelor inadecvate de mișcare a apelor induse astfel; tocmai din 
acest motiv am creat termenul de mai sus. Doar în acest mod se 
pot explica consecinţele bioecologice care urmează în mod logic, 
dacă mișcarea „originară”1, planetară a masei este înlocuită de  
o formă de mișcare caracterizată prin creșterea căldurii și a  
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presiunii. Acest lucru a inaugurat demagnetizarea ur-sursei2 tu-
turor formelor de viaţă – apa. Cât de departe a ajuns ameninţarea 
acestui pericol la adresa vieţii se poate vedea într-un raport pu-
blicat în ziarul Der Spiegel pe 9 aprilie 1954, conform căruia cel 
puţin 10 000 de milioane de mărci germane vor trebui cheltuite 
numai pentru a remedia efectele celei mai flagrante devastări ca-
uzate de proasta administrare a resurselor de apă. O perioadă se-
cetoasă îndelungată ar fi mai mult decât suficientă pentru a crea 
condiţii haotice de furnizare a apei potabile și menajere. Râurile 
din Germania sunt deja într-atât de poluate încât o medie de  
400 000 de paraziţi sub formă embrionară pe milimetru cub face 
imposibilă folosirea apei din râuri, chiar dacă este filtrată.

Nu mai e un secret că oamenii de știinţă din domeniul hidrolo-
giei sunt neajutoraţi și dezorientaţi în faţa acestor catastrofe, pen-
tru că altfel aceste incidente nefericite nu s-ar fi produs niciodată. 
Consecinţele incompetenţei lor sunt incalculabile și vor fi din 
ce în ce mai grave dacă metodele actuale de ramificare, depozi-
tare și reglementare a apei nu vor fi modificate în mod radical. 
Vor trebui introduse metode naturale de conservare și tratare a 
apei prin adoptarea unui set unitar de reglementări cu aplicare 
universală. Experienţa și competenţa practică în acest domeniu 
lipsesc însă, din cauza acceptării necondiţionate a metodelor pe 
care le aplicăm de câteva mii de ani. Prin urmare, este imperios 
necesar să analizăm în profunzime aceste greșeli.

Ce trebuie să înţelegem prin conceptul de mișcare tehno-acade-
mică? Ea este diametral opusă modului în care natura înţeleaptă 
mișcă și ur-procreează apa, oferindu-i toate posibilităţile pentru 
a se reproduce, regenera și evolua calitativ. Această formă natu-
rală de mișcare nu asigură însă doar sporirea și păstrarea acestei 
comori vitale, ci și îmbunătăţirea calitativă a unor forme de dez-
voltare și de viaţă din ce în ce mai diverse.

Această formă de evoluţie naturală o vom numi aici mişcare pla-
netară, pentru că toate planetele, inclusiv Pământul nostru, se 
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înscriu într-o asemenea formă de mișcare. Însă toate tipurile de 
sânge, sevă și sucuri trebuie să adopte acest gen de mișcare pen-
tru a menţine și a îmbunătăţi în mod constant forţele progresive 
de reproducere și trecere la un nivel superior.

Oricum, când a fost introdusă mișcarea tehno-academică, opor-
tunităţile vitale menţionate mai sus au fost blocate, pe măsură ce 
tehnologia a extins aplicarea formei inverse de mișcare. Din acest 
motiv, este necesar să definim și termenul „tehnic”, mai exact sin-
tagma „mișcare tehno-academică”. „Tehnic” derivă din vechiul 
cuvânt grecesc technao, care înseamnă abilitate sau artificiu – prin 
urmare, ceva nenatural sau care nu se produce în mod natural, 
adică înșelător. În această privinţă, chiar și grecii antici respin-
geau necondiţionat o asemenea mișcare, pentru că, prin ea, în 
substanţele cu încărcătură bipolară (sol, apă și aer) sunt activate 
forţe distructive centrifuge, care măresc temperatura.

Conform cunoștinţelor străvechi, economia oricărui popor sau a 
oricărei naţiuni care utilizează această formă înșelătoare de miș-
care a masei se va prăbuși, întrucât conferă greutate deopotrivă 
în plan spiritual și fizic. Ca urmare, culturile vechi au dispărut 
conform legii naturale, pe măsură ce forma originară (planetară) 
de mișcare a masei a fost înlocuită de forma tehno-academică.

Pentru a înţelege toate ramificaţiile mișcării nenaturale intro-
duse de știinţa mecanicistă, termenul „mișcare” sau „deplasa-
re” trebuie să fie definit în funcţie de manifestările lui naturale.  
Un vechi proverb spune așa: „Dacă imprimăm mişcării un impuls 
greşit, putem să întoarcem întreaga lume cu susul în jos”. Într-un 
amestec de elemente bipolare, orice mișcare produce efecte de 
reacţie de natură atomică, imperceptibilă. Energiile suplimenta-
re se degajă din sedimente, minerale, elemente cu urme metalice 
sau din rămășiţele pământești ale unor forme de viaţă, în funcţie 
de forma dispozitivului în care se mișcă aceste substanţe și de ali-
ajele folosite la fabricarea lui. Ca elemente reactive ale presiunii și 
tracţiunii (sucţiunii), aceste forţe controlează curenţii metafizici, 
metamorfici (panta rhei) deja cunoscuţi în antichitate.
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Mișcarea tehno-academică, alături de aplicaţiile sale nenaturale 
și aliajele nepotrivite, determină apariţia unor emanaţii asemă-
nătoare razelor X, care înfrâng orice rezistenţă și produc presiune 
și căldură în structurile celulare din jur. Aceasta este adevărata 
cauză a cancerului, întrucât provoacă fisiunea nucleară în nuclee-
le celulare și transformă fiecare celulă într-un epicentru al degra-
dării. Exact efectele reactive opuse se produc însă dacă diferitele 
medii ale solului, apei și aerului sunt accelerate planetar și pre-
dominant centripet. În aceste condiţii, substanţele emit radiaţii 
care revigorează structurile celulare din jur. Radiaţia stimulea-
ză diviziunea celulară și creșterea numărului de celule, apărând 
astfel noi nuclee care vor crește și se vor dezvolta. Prin urmare, 
această radiaţie este opusul celei produse de mișcarea tehno- 
academică, supraîncărcată bioelectric și care funcţionează  
electrolitic. Prin contrast, mișcarea planetară conduce la supra-
încărcare biomagnetică și comprimare (densificare a structurii).  
Prin crearea unor noi formaţiuni celulare, ea propagă o tendinţă 
de răcire și menţine condiţia optimă necesară sănătăţii.

Cu aceste produse ale interacţiunii, ale cărei efecte și caracte-
ristici pot fi controlate, înţeleapta natură reglementează repro-
ducerea, evoluţia, înmulţirea și înnobilarea unor noi forme de 
viaţă. Dacă se folosește însă mișcarea tehno-academică, acestor 
forme de viaţă li se imprimă un impuls de propagare centrifu-
gală. În acest caz sunt iniţiate procese oxidante, iar energiile de 
descompunere sunt activate și eliberate. Ele conduc la inflamaţie, 
umflături și provoacă dezvoltarea regresivă a cancerului. Aceasta 
explică în termeni generali forma eronată de mișcare care este 
în prezent cultivată și promovată în toate domeniile activităţii 
umane.

În consecinţă, posibilitatea de a se reproduce, regenera și evolua 
a apei, sângele Pământului, a fost pervertită și împiedicată, lucru 
care se aplică întregii dezvoltări. În locul creșterii s-a instalat 
în mod inevitabil o dezvoltare retrogradă a cancerului și, ca un 
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proces degenerativ, capătă forme din ce în ce mai periculoase, pe 
măsura ramificării acestor erori și a intensificării efectelor. Prin 
urmare, întrebarea esenţială este:

Există cu adevărat o forţă gravitaţională invincibilă?
Nenumărate experimente au condus la descoperirea, în mod cert 
surprinzătoare pentru toţi tehnologii, că o forţă fizică a gravitaţi-
ei există doar în spaţiul vital al atmosferei, și chiar și acolo numai 
într-o anumită măsură. La prima vedere pare uimitor, chiar im-
posibil, ca forţa gravitaţiei să poată fi învinsă aproape fără efort 
și ca greutatea fizică să devină inexistentă, în același mod în care 
un organism sănătos abia dacă are conștiinţa propriei greutăţi 
corporale.

Cea mai instructivă și mai revelatoare demonstraţie a acestui 
fenomen este nu doar postura aproape imobilă a păstrăvului 
de munte în mijlocul râurilor învolburate, ci și modul în care 
migrează rapid în amonte când se simte ameninţat de pericol. 
În sezonul depunerii icrelor – perioada de maximă excitare  
sexuală – păstrăvul poate urca fără probleme în cascade înal-
te de câţiva metri. Pentru ca acest lucru să se poată întâmpla, 
apa curgătoare trebuie să se înfășoare pe propria axă de cădere  
printr-un sistem de curbe spiralate goale în interior. În procesul 
căderii, densitatea apei crește în mod mecanic, apa își mărește 
greutatea specifică prin influenţe fizice reciproce și se apropie de 
punctul de anomalie de +4 °C (+39,2 °F).

Asemenea cascade au un tipar al căderii care devine progresiv 
mai conic spre bază și în care acţionează un câmp biomagnetic 
care radiază substanţe capabile să leviteze. Aceste substanţe tre-
buie înţelese ca forţe atomice ascensionale și formatoare care, pe 
o scală mai largă, declanșează forţele până acum neidentificate 
care sunt active în cicloni. În acest caz însă, ele răsucesc corpul 
păstrăvului și îl ridică în spirală până atinge punctul curbei des-
cendente iniţiale. Păstrăvul sare apoi sub propria forţă, intrând în 
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curentul de tracţiune ascendent aflat deasupra cascadei, în care se 
mișcă fără efort în amonte, cu o mișcare caracteristică de răsucire 
și spiralare, până când ajunge în vecinătatea unui izvor. Aici își 
depune icrele, care sunt apoi fertilizate fără niciun contact fizic 
de mascul. Însă acest lucru este posibil doar dacă apa este lipsi-
tă de temperatură, dacă se află la punctul de anomalie de +4 °C 
(+39,2 °F) și dacă este deficitară în oxigen și extrem de bogată în 
etericităţi3 volatile de acid carbonic. Același lucru se aplică și în 
cazul heringilor, care se adună atât de strâns în sezonul depunerii 
icrelor, încât par a fi mai mulţi pești decât apă.

Aceste precondiţii ale reproducerii le erau odinioară cunoscute 
pescarilor aflaţi în strânsă legătură cu natura. În mod asemănă-
tor, în trecut orice măcelar știa că o vită sacrificată în perioada 
rece a anului cântărește mai mult când e moartă decât când e 
vie, cu condiţia să o agăţi în așa fel încât să se prevină coagularea 
sângelui. Acest lucru este valabil numai dacă gradientul de tem-
peratură4 adecvat este activat indirect prin intermediul peretelui 
de filtrare, care sigilează ermetic toracele. Între plămâni și pleură 
trebuie menţinut vidul biologic necesar. Din acest motiv, vână-
torii de odinioară se străduiau să atârne cum trebuie căprioarele 
pe care le împușcau, astfel încât să se păstreze întreaga aromă a 
vânatului. Un alt exemplu: în anumite condiţii de temperatură, 
înecaţii sunt atrași spre fundul apei, în vreme ce în alte condiţii ei 
se umflă și sunt aduși în anumite locuri de pe mal. Nici în acest 
caz nu acţionează o lege constantă a gravitaţiei.

Imponderabilitatea prevalează asupra gravitaţiei
Urmează o serie de exemple interesante care demonstrează că 
nu există o forţă gravitaţională constant activă în spaţiul vital al 
atmosferei. De aici se poate deduce că nu există nici o conservare 
constantă a energiei, nici vreo altă regulă strictă. Dimpotrivă, 
există doar o reciprocitate ritmică, iar ea poate fi controlată meca-
nic astfel încât levitaţia să prevaleze asupra gravitaţiei (greutăţii 
fizice). Spiritul unui organism animat cum este apa poate fi astfel 
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intensificat încât să ţâșnească spre înălţimi, așa cum se întâm-
plă în izvoarele de munte, sau poate să pulseze ușor pe pantele 
abrupte. Prin urmare, își poate învinge greutatea fizică, premisa 
pentru ca acest fenomen să se producă fiind mișcarea planetară.

Energia de descompunere produce cancerul
Forma centrifugală de mișcare, ce duce la creșterea presiunii și 
temperaturii, a fost iniţial recunoscută ca atare când a provocat 
eliberarea energiilor de descompunere. Se întâmplă așa când me-
diile sol, apă și aer sunt iluminate sau încălzite excesiv, lucru care 
în zilele noastre se întâmplă practic peste tot în lume. În acest 
mod este creată sămânţa degradării, care se reproduce și se con-
solidează; ea este agentul, insuficient cercetat, care cauzează can-
cerul. În acest caz, în locul presiunii negative care predomină în 
mod normal, în fiecare vas de sânge și în fiecare canal de trans-
portare a sevei în plante se dezvoltă o presiune atomică excesivă. 
Acest lucru acţionează nu numai ca o rezistenţă la mișcare, ci sti-
mulează degradarea structurilor amorfe, explicând, de exemplu, 
umflăturile tumorale care pot fi distinse clar la copacii iubitori de 
umbră expuși la o iluminare excesivă sau supraîncălziţi în vreun 
alt mod. Acest lucru este cunoscut drept creştere indusă de lumină, 
o metodă prin care silvicultura modernă se străduiește să inten-
sifice creșterea și să reducă astfel perioada de rotaţie a culturilor. 
În realitate este vorba de un cancer al copacilor.

Magnitudinea acestei greșeli dezastruoase privind administrarea 
pădurilor va putea fi estimată doar când oamenii vor înţelege că 
un copac iubitor de umbră îmbolnăvit genetic (cuprins de cancer) 
își pierde în așa măsură forţa de reproducere și ascensională, încât 
seminţele produse de generaţia imediat următoare sunt deja ste-
rile. În loc să fie un producător de apă, copacul devine un consuma-
tor de apă, transformându-se într-un adevărat parazit al pădurii 
care extrage ultimele resurse de apă din sol.

Printr-un amestec de substanţe difuze, copacul iubitor de um-
bră devine donator de apă (de sânge). În consecinţă, cu cât este  
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produsă mai multă apă, cu atât mai luxuriantă și mai sănătoasă 
va fi pădurea mixtă. Chiar și botaniștii moderni se fac vinovaţi 
de raţionamente eronate când susţin că plantele absorb substan-
ţele dizolvate odată cu apa din sol. Inginerii calificaţi în dome-
niul hidraulic sau hidroelectric au o logică defectuoasă similară 
care trebuie revizuită cât mai repede dacă se dorește salvarea de 
la dezastru a pădurilor, câmpurilor, pășunilor și apelor care ne-au 
mai rămas, prin introducerea unor legi adecvate, bioecologice și 
de mediu.

Este irelevant dacă un anumit organism este expus la influen-
ţa puternică a căldurii sau dacă această influenţă e intensificată 
sau generată printr-o mișcare centrifugă care mărește presiunea. 
În ambele cazuri se dezvoltă forţe atomice puternice, aproape 
materiale, de natură predominant bioelectrică. Aceste forţe îm-
piedică circulaţia iniţială a apei, sângelui și sevei, iar acţiunea lor 
distructivă crește proporţional cu creșterea vitezei de mișcare. 
De fapt, în zilele noastre nu a fost lăsată nicio piatră neclintită 
în încercarea de a intensifica acest sistem nenatural de mișcare 
a unor entităţi bipolare. De-a lungul timpului, dezamăgirea de 
sine menţionată la început a devenit o trădare a umanităţii, iar 
victimă naivă va fi întreaga lume civilizată.

Dacă s-ar încerca să se forţeze o redresare sub egida tehnologi-
ei centrifugale actuale, conform legii naturale, s-ar produce al 
treilea și ultimul Război Mondial, care ar fi purtat, cu siguranţă, 
cu bombe nucleare. În felul acesta s-ar desăvârși exterminarea 
radicală a speciei umane, dacă nu cumva până atunci se va stinge 
ca urmare a unei consecinţe a tehnologiei, dezastrul cancerului, 
care capătă proporţii alarmante. Ştiinţei contemporane, al cărei 
nivel de cunoaștere este cu o octavă prea jos, trebuie să i se arate 
care este adevăratul fundament al evoluţiei. Dacă nu de bunăvo-
ie, atunci trebuie forţată să își schimbe punctele de vedere prin 
plebiscit.


