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CUVÂNT ÎNAINTE

Alexandru OBLU încearca, în sinteza de fata, sa
defineasca un concept politic si religios adecvat secolului în
care traim – deoumanismul.
El argumenteaza ideatic ce rol ar putea sa aiba noua
doctrina în realitatea zilelor noastre, cautând sa ne convinga
ca am intrat într-o lume noua, dominata de unitate, apropiere,
egalitate dar si de o cauza mai dreapta.
Autorul încearca sa defineasca un nou Dumnezeu, care
sa se faca înteles de oameni, care sa-i cunoasca menirea si
rostul sau în rezolvarea problemelor de astazi, când se
doreste o lume globala, condusa de o mare putere, care sa
apere omenirea atât moral cât si religios.
În aceasta situatie, Sandu OBLU îsi pune întrebarea
fireasca: ”Poate fi deoumanismul o noua religie politica si
poate avea el aderenti în lumea de azi, din moment ce pe plan
mondial se ascute lupta ideologica si religioasa

între

principalele religii?”
Pornind de la acest concept, el încearca sa aduca noi
argumente printre care se numara si faptul ca religia poate sa
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asigure fericirea omeneasca prin existenta binelui oportun,
care sa fie coordonata de Dumnezeu-curcubeul. Noua doctrina
este definita ca un obstacol al haosului si anarhiei, deoarece
orice societate are nevoie de ordine si de normalitate pentru a
se dezvolta libera.
Aceasta noua conceptie trebuie sa fie împartasita de
discipolii noului partid care, trebuie sa actioneze pentru
crearea unei civilizatii a fericirii.
Care trebuie sa plece de la existenta unor obiective
fundamentale: o cultura a pacii, o societate democratica, o
slujire a Zeului Suprem, o respectare a valorilor traditionale .
Reflectarea ordinei divine în viata zilnica trebuie sa
contribuie la apararea si preîntâmpinarea exceselor si
hipertrofierilor care apar în viata oamenilor, punând în centru
constructia familiei.
Cititorul care se apleaca asupra marturisirilor autorului
poate sa-si formuleze o parere: în ziua de astazi totul este
posibil, dar la perfectiune nu se poate ajunge niciodata!

Prof. Mihai COTENESCU
Doctor în Stiinte Istorice
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Capitolul I
SCURTA PREZENTARE PENTRU
DEOUMANISM SI AUTOR
* DEOUMANISMUL este proiectul unui curent religios inedit,
bazat pe o doctrina cultica noua si chiar daca nu este întrutotul
originala ideatic, este imperios necesara si oportuna în expresia de
azi! Este prima structura confesionala a democratiei românesti si va
deveni cea dintâi religie a prezentului continuu, pentru atât cât va
dori DUMNEZEU! Iar fiindca nu se manifesta în temple si altare si
deci e coborâta în spatiul civic, ca si credinta la purtator, în felul
acesta se desacralizeaza si devine populara. Ea porneste la drum
sub stindardul Dumnezeului Unic Curcubeu si este închegata
inclusiv pe ecourile unei spiritualitati precrestine ale unui monoteism
actualizat si este, poate, chiar un neo-hasidism românesc si ceva
mai mult decât atât. Nuantând, trebuie sa precizam ca,
deoumanismul este simultan si mai întâi articularea unei doctrine, iar
nu a unei dogme, pentru ca teoretizeaza un sistem deschis, nu unul
imuabil si este primul cult democratic pentru ca-si va exercita
puterea partinica printr-o meritocratie civica electiva a valorilor reale,
anteconfirmate în practica sociala. DEOUMANISMUL nu poate fi
aplicat si înfaptuit decât într-o democratie permisiva afirmarii
meritocratiei autentice!
*Ca sa pot ajunge aici la urma a va spune cine sunt, consider
ca, mai înainte de toate trebuie sa va spun cine nu sunt. Respectând
proportiile si pornind de la unele similitudini paralele în derularea
timpilor de viata istorica ce au apartinut persoanelor tusate în
context, as putea sa va fac unele precizari: - nu am nici macar o
sansa sa fiu vreuna dintre reîncarnarile posibile ale gloriosului si
teribilului îm parat macedonean, chiar daca si pe mine ma cheama
tot Alexandru, ca pe el, si chiar daca tatal meu ca si al lui, s-a numit
odinioara, de asemenea Filip; - nu sunt nici prooroc si nici
întemeietor de religii, în sensul consacrat, si nu m-am manifestat nici
ca politolog, teolog, filozof, ori teoretician savant. Termenii acestia
ma sperie si ma tulbura, mai ales. Încerc numai, folosind înzestrarea
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din dotare, sa prefigurez un debut spiritual propriu, ca si ordonator al
unui anume tip de comunicare; - Deoumanismul meu, despre care vam facut un început de vorbire aici, doreste sa devina desenul
luminos al primei doctrine cultice civic-democrate a celui de al doilea
mileniu, chiar daca, prin unele dintre radacini se nutreste din
protovechimea credintelor solare. El este acum adus la zi si adaptat
staturii civilizatiei evoluate a contemporaneitatii în derulare. Aceasta
pentru ca sunt convins ca nimic nu este încremenit în Univers, iar
Dumnezeu însusi are chipurile transformarii. - Si, daca despre Iisus
Hristos s-a spus, la vremea aceea, ca e "un evreu obscur din
Nazaret" cu atât mai abitir se poate zice despre subsemnatul ca
sunt un român obscur din Calarasi. Pe a carei mama a chemat-o,
întâmplator, tot Maria si s-a îndurat sa ma nasca de o vârsta cu
Republica Româneasca, într-un acelasi an al disperarii cetatenilor ei
prin foamete; - Sunt numai un iscoditor tumultuos si un suflet
nelinistit care, cu totul aleator si numai într-o oarecare masura, este
si un ins vizionar. Nimic mai mult. Traiesc modest cu familia mea în
Patria Fluida a Limbii Române Natale, atât cât se poate trai de
demn, de onest si de vertical într-un social tranzitiv original; - Si
sunt, finalmente, doar un publicist român de la burtile Dunarii, care a
observat destul de târziu ca s-a copt, abia catre batrânete, iar acum
vrea sa se bucure si el de nesperatul supliment de privilegiu daruit
de Creator; un doritor de bine al umanitatii, pe care viseaza sa o
vada optima si care îsi exerseaza tardiv poate singurul dar real pe
care i l-a dat Dumnezeu, acela de comunicator. - Iar noi,
Deoumanistii, suntem imperativul românesc în duh responsabil si
fraternitate, cu toti aceia care doresc sa realizeze, în perspectiva,
Societatea Optima a Oamenilor lui Dumnezeu! CREDETI SI
CREDINTA NE VA CONDUCE ACOLO!
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Capitolul al II-lea
DESPRE DUMNEZEU, UNICUL CURCUBEU
SI DOCTRINA DEOUMANISTA
(Cuprinde foile Utopiei lui Aluicu,
unchiul meu plecat de-acasa)
Va voi transcrie aici cele câteva file grupate, scrise de mâna si,
probabil uitate de autor într-o Biblie veche a familiei, ca dovada ca
nimic nu este nou sub Soare. Pe prima fata am putut citi, destul de
lesne:
*"DUMNEZEU ESTE"! Si eu l-am gasit. Si am sa vi-l arat si
voua, filtrat prin simturile mele proprii, daca veti dori sa-l deslusiti din
vorbele de-aici:
*Asa cum stiti, la început a fost CUVÂNTUL ca un DUH
rostogolit al Tainei si ca un Ou de inefabile vibratii, iar toate
acestea, laolalta, au fost risipite firii de catre FAPTUITOR, si
constientizate prin întruparea omului înscânteiat, pentru care abia
dupa aceea s-a pogorât în întregime, în rotunjimea împlinita si i s-a
aratat lui ca DUMNEZEU! Care se autodefineste în acest mod
GENIU ANDROGIN AUTOCREATOR si SPIRIT ÎNCHEGAT AL
TOTULUI. De la care fiecare se coboara si se trage, de la care toate
cele se înalta si se întind.
*Iar concretul ca DUMNEZEU e androgin, ne este dat de
bipolaritatea sexuala a zidirii sale exceptionale numita OM si se
demonstreaza universal prin faptul ca orice femeie poate crea si un
alt barbat, dupa cum, din acelasi izvor al semintiei sale, orice barbat
poate crea si o alta femeie. Care împreuna se pot regasi în inelul
unic, solar si îndumnezeit al speciei si în perenitatea ei, cât va sa
fie! De aceea înclin sa cred ca orice samânta e si Dumnezeu. Iar
forma lui adevarata trebuie ca este un halou ovoidal... Asa se face
ca, Dumnezeu i-a sadit pe oameni diferiti (cu piei rosii, cu piei negre,
cu piei albe, cu piei galbene) însa deopotriva frati colocatari ai
aceleiasi Republici Planetare a Umanitatii si egali cu ei însisi, prin
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identitatea aceluiasi sânge rosu care le curge prin vine si prin
acelasi numar de cromozomi ai speciei. Deci, Creatorul a vrut sa
populeze Comuna de început a umanitatii fara regi si fara pontifi, iar
sângele asa zis albastru de care ei înca mai fac caz, nu este, în
realitate, decât "cioara vopsita" cu care si astazi îs i mai pacalesc
fanii naivi, ori pe aceia slabi de mai multe virtuti!
*Mintea mea nu poate accepta alt adevar decât acela ca
DUMNEZEU e un geniu creator, inefabil si subtil, eminamente taina
a spiritului si esentialmente rational si ziditor! Si mai cred ca
miscarea lui dintâi a fost vibratia sau poate spasmul unei nasteri! Iar
daca vreodata vom putea sa-l întrebam pe Dumnezeu de OUL lui
prim, o s-o facem, ca sa o stim si pe-asta.
*De aceea vom crede nesmintit ca aceasta coerenta numita
om, trebuie sa însemne ÎNTÂIUL PE PAMÂNT, ca si IERARHIE,
adica cel mai important dar al vietii, rânduita de DUMNEZEU, ca
principiu de existenta a tuturor lucrurilor; (brahmanii, defineau
sintagma EU OM = OM - ca esenta universala). Fiindca, prin tot
ceea ce a împlinit, dar mai ales pentru ca l-a creat pe om,
DUMNEZEU a dovedit ca este prin excelenta rational, din ambele
puncte de vedere: atât al Domnului cât si al Omului!
*Pâna atunci, acest ghem pulsatoriu al tainei care este, se
despletise pe sine în principii si energii si se risipise în Cosmosul
ubicuu, etern si infinit, al propriei sale entitati recomponente. Si
totusi, ca sa dea de stire ca nu este singur în Univers si pentru ca sa
se vada ca însusi trâmbitasul sau e aschie de Zeu, i-a pus acestuia
pe limba cuvântul sau si l-a învatat sa fie comunicator.
*Toate acestea, cuprinse în fara-de-marginile proprii sunt
derivate si combinatii ale izvoarelor sale, care din sine însusi curg,
forme ale lui sunt si ii compun chimia cât si alchimia, viata si
moartea, susul si josul, lungimea si latimea, profunzimea si înaltul,
concretul si inimaginabilul, viteza si statornicia, startul si sosirea,
vazduhul si nevazutul, întunericul si lumina, dar, mai ales,
inepuizabilul izvor al nesfârsitei lumini - E NODUL LUMINII! Si, sub
flacara învolburata a acestui nod energetic de genialitate pura, El sia clocotit si si-a desfacut în forme si marimi însasi viata proprie,
vointa si substanta sinelui unic si esential! Iar apoi, trairea totului
împlinind-o, în materiile, subtilitatile, reflexele, determinarile si
interconexiunile sale, ei i-a zidit si corolarul numit Om. Asadar, daca
Dumnezeu este spiritul însusi si ceva mai mult decât atât, Omul
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este nimicul îndumnezeit, adica nimicul si ceva mai mult decât
atât!
*De aici încolo, cu personajul acesta veti putea nascoci orice
istorii vreti si aveti s-o puteti tese inclusiv pe aceea a umanitatii sale,
derivate. Prin evolutia istorica a acestui creat, înca de la începuturile
lui, Ziditorul ne lasa sa credem ca faptura Omului este una din
formele perfectibile ale propriilor alcatuiri, poate chiar una dintre
acelea cu care Parintele Totului si-a pus în gând sa populeze si alte
lumi, altele decât aceea terrana, pamânteasca. Si, poate chiar cu
formele evoluate ale hominizilor, slefuiti prin vieti anterioare
succesive si astfel admise la capabilitatea de a se reîntoarce în
NOD! Este posibil ca trunchiul de viata numit de noi umanitate sa
aiba si variante de rezerva, sa aiba si planuri "B". Fiindca e de
neconceput sa acceptam ca un creator genial sa nu-si fi facut pentru
sine si o alta formula de continuitate constienta, implicata si
sensibila, decât pe aceea încorporata omului de pe Pamânt.
*Croit dupa principiile Legilor sale, conform carora: "viata nu
face doi bani fara martori" si "Nici o zidire nu se înalta ca sa fie
numai scop în sine" omul a fost lansat sa devina si martorul lui
Dumnezeu în viata, prin "trecerea subtila" a existentei personale în
sacrificiu creator si asa regenerat prin harul procrearii. Pe acest
teren si în acest interval, hominidul trebuie sa-si caute fericirea si
sensul, sa le si descifreze, iar apoi sa le traiasca în comuniune,
aratându-le semenilor ca adevar ca Dumnezeul unic exista! Ca El e
în centrul Lumii si e singur AXA EI! Si am formulat "sacrificiu creator"
pentru ca, fiecare lumânare care arde, face din topirea sa lumina!
*Pentru om, nici o fericire nu este mai mare decât aceea de a
lasa dupa sine un semn. Prin semnul vietii sale el se mântuie si este
motivat sa strige în toate zarile lumii: "Adevar va zic voua,
Dumnezeu exista, iar Omul face si el parte din acest adevar! Sensul
si greutatea acestui postulat simtit si constientizat de om si de
oameni, poate sa-l rasfrânga în sine si în altii, prin formulari
concrete, iar prin fapte artistice delicate si prin cuvântul prelucrat,
poate sa-i glorifice maretia lui Dumnezeu; deloc pentru semetia
Creatorului care numai de asta nu are nevoie, dar esentiale întru
aducerea aminte a fratelui sau, despre începuturi si despre izvoare.
*Traind printre bucurii si necazuri, creând tehnologii,
inventând în concret si abstract si sintetizând civilizatii, omul, în viata
pe care si-o consuma social, îsi înnobileaza prin subtil, cu noi
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carate, scânteia de dumnezeire pe care a primit-o de la tatal lui,
atunci când acela l-a daruit vietii! Cu alte vorbe spunând, în clipa
când se naste, fiecare om primeste ca dar de la Dumnezeu o
scândura; iar aceia care concep sa-si traiasca viata în IMITATIO
DEI, se întorc la ghemul dumnezeirii, adica în NODUL LUMINII cu o
vioara STRADIVARIUS, din stinghia lor initiala! Cei care ard numai
scândura si atât, la foc scazut, ca sa le ajunga de un fum si de un
tabac, "trimit la centru" în nodul energetic, numai scânteia ofilita,
festelita, afumata si descompusa prin vicii repetate si prin excese.
Aceste biete scântei ale vietilor irosite în lenevie si în facere de rele,
abia daca se mai pot târî ca sa-si gaseasca drumul catre ghem.
Credeti voi ca pe acestea le va mai întrupa vreodata, prin înviere,
cel teocentric? Creându-l pe om rational si sensibil, Dumnezeu a
dat Universului sau un sens: El l-a creat pe om si omul l-a
marturisit pe Creator! Si, ca sa-si poate sustine si motiva asprimea
si duritatea existentei lui istorice, -i a dat omului în compensatie
fericirea, pe care el o afla în procesele creatiei si în cel al procrearii.
Prin alternanta dintre fericire si nefericire omul devine constient de
propria lui viata. Altfel nimicul neconstientizat ar fi ramas Nimic si
atât! De aceea credem ca omul este cel care a pus coroana de
maiestate pe fruntea lui Dumnezeu!
*Creând Barbatul si Femeia, Dumnezeu, cum spuneam, a
creat OUL VIETII, întreg. Ca din aceste doua jucarii complementare
sa poata alcatui germenele suprem al existentei constiente si
simtite, Creatorul a aruncat în cojile lui sacrosancte doua scântei de
dumnezeire, pe care le-a inoculat fiecareia, în clipa conceptiei
persoanei, înzestrându-le astfel cu spirit si sensibilitate si marcândule ADN-ul cu pecetea de har sublim, care-l deosebeste pe om de
celelalte fiinte. Mai cunoasteti (în afara omului) vreo alta faptura care
sa fie creatoare de civilizatie, de tehnologii si care sa zboare inclusiv
în Cosmos? De sisteme stiintifice, de arta, de abstractizari, de
angoase si de sinucideri, de chimii si de alchimii, de visare si
tâmpenii, de sacrificii si de proiecte? Astfel înzestrându-ne
Dumnezeu s-a risipit în noi chiar înainte de nastere, s-a
imprimat în noi prin comanda genetica de viata traita sub legile
mostenite de la El, iar apoi si-a recuperat scânteia în ghemul
primar, adunându-ne la sine pe toti, în clipa mortii fiecaruia!
Omul reînvie pentru umanitate prin propriii lui copii si se reediteaza
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pe sine în alta carcasa si în alt timp, numai daca si-a meritat
scânteia dintâi si o mai vrea si alta data, reîntrupata, Dumnezeu!
*Asa trebuie sa sporim acceptarea adevarului ca suntem cu
totii copiii lui, numai, dar niciodata Dumnezei întregi si liberi, ci
întotdeauna pruncii sai cei scapatati... Iar daca admitem ca NIHIL
SINE DEO NOSTRUM, trebuie sa admitem si ca fiecare om care
se naste este prin picul sau respectiv si un bob de Zeu! Din
care numai societatea face uneori, câte un demon neîmblânzit
si poate chiar o fiara sangvinara.
*În multe rânduri însa omul liber cugetator este derutat.
Bunaoara, eu am crescut într-o traditie care, observ si simt acum,
are o premisa falsa. Si, am acceptat în constiinta mea un Dumnezeu
ridicat dintre oameni. Nu e vina nimanui în circumstantele date. În
fond si eu si parintii mei, carora le respect ascendenta si credinta
mostenita, am ramas în afara habotniciei de a fi îndârjiti practicanti.
Iar eu sunt înca un om liber si crestin involuntar! Din asta,
pagube n-am cunoscut. Mi-am pastrat numai coordonatele
continuitatii în ideea de Dumnezeu adevarat. Fiindca eu nu mi l-am
imaginat niciodata pe Dumnezeul meu a fi un Mos Contoar, ori
compostor de pacate. Dumnezeul meu nu poate sa fie un
bosorog cu mânecute prafuite si cu catastife de contabil
hârtogar. Dumnezeul meu, trebuie sa aiba chipul tainei si sa fie
"trup sfânt si hrana siesi" apoi "nemuritor si rece", viforos si
diamantin! Trebuie sa fie oxigenul vital pe care îl respiram,
drastic si exclusivist. Perfectiunea lui de care "mi se sparie
gândul" trebuie sa stânjeneasca si sa intimideze adânc
imperfectiunea noastra! Si trebuie sa îmboldeasca la
permanenta emulatie.
*Prin noi, cei pe care i-a facut într-un moment de disperare a
unicitatii lui dumnezeiesti, s-a si autoosândit într-un fel, fiindca si-a
creat singur, prin caderile din om si prin partea de relativitate a
nascocitei sale scule, inclusiv segmentul de esec al propriului efort.
Îndraznesc însa sa sper ca tot atunci si-a mai consumat si
autojubilatia care-i venea din contemplarea operei în functiune,
trecând, perindându-se.... În momentul acela, îmi place sa cred, ca
si Dumnezeu a vrut sa fie trei secunde om, pentru satisfactia ca
realizase prin asta un produs Dumnezeiesc! Care, în generatii, s-a
dovedit a fi nu numai ucenicul vrajitor care-i striga prin trâmbitele
sale slava, ci i-a devenit si incomodul berbece pe care si l-a ridicat
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împotriva, constient. Ca si cum ar fi fost sfatuit peste veacuri de un
Ahoe Nascocescu român, care clama si el, în cu totul alt context:
"Putere, iluzie definitiva, Daca vrei sa existi, Fa-ti ceva împotriva!"
*Daca ar fi vrut sa conduca universul cu mai multi dumnezei
fraternali, Dumnezeul nostru s-ar fi rupt în 14 sau 414! Se vede însa
ca a preferat sa fie Unicul, creator etalon, neutru si deci ambigen,
vesnic si desavârsit! Deducem astfel ca-n afara Lui, toate celelalte
simboluri sunt creatii umane, saltate din personalitati deosebite,
sigur având abilitati speciale, cu exceptionala capacitate de control
si monitorizare a multimilor si, mai ales, insi initiati deosebit de
carismatici. Din rândul lor alaturi de ei si interesat împreuna cu ei s-a
nascut, în astfel de împrejurari, clerul. Care cler i-a aratat multimilor
"pe cei alesi" si uimindu-le cu "minunile" facute de aceia, le-a
transformat si pe ele în prozeliti. Asa înclin sa cred ca au fost
"înaltati" la ceruri de catre sacerdoti si Iahve si Buda si Zoroastru si
Iisus si Mahomed si toti ceilalti. Dar si ei si noi suntem cu totii la fel,
copiii neschimbati si perfectibili ai aceluiasi Dumnezeu Tatal. Iar eu
mai cred ca nici unul dintre oamenii care ne aflam, nu avem
dreptul si substanta sa pretindem ca suntem dumnezei întregi!
El este printre noi si deasupra noastra singura maiestate
nimbata de sfintenie! Aceia dintre semeni care pretind a fi ei
singuri dumnezei nu sunt decât niste sarlatani mincinosi! Care
comit profitabil si cu buna stiinta, delictul real de sacrilegiu si
de lezmajestate! Acestia numai speculeaza nevoia de mântuire
a lumetului întreg, ale carui suflete, derutate de ignoranta,
bâjbâie dupa un mântuitor. Dar lumea nu stie înca, în totalitate, ca
fiecare poate sa devina pentru sine, propriul lui mântuitor, prin modul
cum îs i consuma viata, traindu-si existenta în imitarea legilor
facatorului sau si a creatiilor sale! Biserica nu le-a spus-o si nu le va
spune asta niciodata, fiindca n-are nici un interes sa-si taie singura
picioarele propriului esafodaj.
*Asadar, omul are sansa sa se poata mântui singur, prin
constientizare si consens cu faptele Domnului, ori nu-l poate mântui
nimeni altcineva, punct! Si acum, oameni buni pustiu de singuri fara
Zeu, va aduc o veste buna: aici e Raiul, aici e Iadul, aici e
Purgatoriul! Raiul si Iadul le traversam în partea de efervescenta
creatoare si de potenta multipla a tineretii si maturitatii noastre;
iar Purgatoriul ne este însasi batrânetea fiecaruia, când omul

- 14 -

devine abia o cârja contemplativa ori chiar piatra de moara
pentru imaginea lui proteica, care si-a fost altcândva....
*Pe Dumnezeu, în întregime, omul nu-l va cunoaste
niciodata, fiindca Dumnezeu este în întregime Taina! El ramâne
intangibil si incognoscibil pentru speta, fiindca el însusi a dorit sa se
risipeasca pe sine si sa se încorporeze în Marea Taina care-l si
transcende. Iar miracolul acesta este si izvorul propriei sale vieti! Si
este Unic pentru ca nu a împartit cu nimeni si nu a aratat
nimanui, în eternitate, fata tainei sale, chipul ei!
*Noi cunoastem numai o parte a legilor sale si a trupului sau,
adica doar atât cât ii putem pipai si investiga schija din care ne-a
nascut si pe care a lasat-o sa se scurga în noi. Unicul corespondent
de sorginte româneasca al miticului Toma Necredinciosul, marele
poet raspopit Arghezi, striga, în disperarea cautarii sale prin
tenebrele limitelor omenesti, fara ecou si fara noima, astfel: "Singuri
acum, în marea ta Poveste, Ramân cu tine sa ma mai masor; Fara
sa vreau sa ies biruitor, Vreau sa te pipai si sa urlu: ESTE! "Inutilis”,
fulg de nea! Pacat ca un spirit ca al lui s-a vadit a fi atât de trufas si
de nesabuit prin esecul previzibil si inevitabil al încercarii de a
razbate fortat, intangibilitatea fetei cosmice, dumnezees ti.
*Daca prin absurd omul ar reusi sa-l decripteze pe
Dumnezeu, el, piticul, l-ar da jos de pe soclu si s-ar pune el acolo.
Uzurpatoare goanga, domnilor! Prin acest gest ar banaliza si ar
ridiculiza TOTUL, sensul vietii si al creatiei. Norocul e ca Maestrul l-a
tivit cu margini, din toate punctele de vedere, fiindca el, astfel, ar fi
avut tupeul de a-si asuma nemarginirea! Si asa si-ar fi demonstrat
inclusiv vocatia infamanta de sinucigas potential al speciei si ar fi
aratat cu prisosinta ca putem sa fim chiar fructele necoapte ale unui
accident materialist în haos. Abia atunci ar putea sa aiba dreptate
domnul Darwin, iar eu m-as stradui a fi în stare sa-i omologhez
maimuta care l-a fatat pre dânsul! Or, acest lucru-i imposibil! Pentru
ca, daca am fi ramas numai copiii de pripas ai sfântului nostru tata,
nimeni altcineva nu ne-ar fi dat nici duh si nici sensibilitate. Fiindca
nici un market nu vinde asa ceva, fiindca nimeni n-avea d-astea si
de unde sa ne dea!
*Asadar, cât va fi viata traitoare în Univers si lemnul
crucii va da frunze verzi! Iata cum se face ca sa învatam cum, totul
trebuie sa aiba o determinare, cum nimic nu se-ntrupeaza ca un
scop în sine si ca, niciodata o bucurie nu este deplina daca n-o pui
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pe masa, cu neamurile si cu prietenii tai, ca s-o împarti, din iubire!
Din iubire! Din iubire! Numai din perspectiva iubirii fertile poti sa vezi
si putregaiul din jur care te sufoca. Si iata cum, chiar si în padurea
cu uscaturi a lumii, mai cresc de frica beznei si joarde înfrunzite! Si
trebuie sa nu aratam niciodata, nimanui, ca putem fi si partea prin
care Dumnezeu a esuat în intentii! Prin provocarea pe care astfel
ne-o lanseaza, Tatal binevoieste sa le arate oamenilor, ca ei, pentru
ei, nu-si vor ajunge si încape niciodata! Iar daca se va prabusi
cândva omenirea, numai instinctele care-i depasesc ratiunea o vor
duce acolo! Trufia, prostia si lacomia - florile negre ale instinctului
uman, vin doar din tenebrele firii omenesti - si ele n-au fost culese
de pe drumul dinspre Rai. În acele tenebre s-au înecat masura si
echilibrul, îngaduinta si compasiunea, iubirea aproapelui si
întelegerea slabiciunilor omenesti, dar, mai ales s-a-nnamolit efortul
pentru îndreptarea relelor. Aici, am ajuns în punctul în care trebuie,
de aceea, sa ne redesenam vietile si sa ni le ardem frumos, la
flacara dragostei care e necesar sa-i rodeasca si pe aceia ce vor
veni dupa noi, altcândva.
*Cred ca adevarata religie a umanitatii, în democratia
care va sa devina planetara, trebuie sa fie Deoumanismul! Ea
serveste viata sub flamura lui Dumnezeu, din perspectiva
salvgardarii prin bine si a evolutiilor lumii, vazute prin lentila
clepsidrei umane, niciodata perfecte, totdeauna perfectibile.
*Iar altarul Deoumanismului sa fie Natura însasi, cu toate
formele ei, ca dar dumnezeiesc unic si pentru cei mai multi
irepetabil.
*De aceea trebuie sa ne esentializam, slefuindu-ne spiritul!
Singura cale a apropierii de Dumnezeu este patrunderea drumului
catre taina lui prin adâncimea gândirii! Din care taina am primit un
abur atunci când ne-a însamântat spiritul sau stelar. Iar daca noi
am impurificat acest fulger al tainei, prin trairi ticaloase nu ne
vom merita niciodata reînvierea prin urmasi si nici renasterea
prin reîncarnare. Ni se va usca linia neamului si ni se va stinge
lumina!
*Fiindca numai binele trebuie încurajat si impus în viata. Dar
sa fim atenti sa nu-l împrastiem dintr-o data, excesiv, la aceeasi cota
si nu neîntrerupt. Pentru ca astfel s-ar naste liniaritatea monotoniei,
lipsa masei critice si anularea contrariilor, iar viata n-ar mai avea nici
un chichirez! Ar fi anosta si n-ar mai progresa. Altfel, de ce am mai
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pastra ideea ca, este în viata omului, tot timpul, un loc pentru mai
bine?! Dar, e sanatos si util ca Dumnezeu sa nu-i dea niciodata
omului TOTUL pentru ca n-are nici unde sa-l puna, în totalitatea
lui si nici nu-i poate fi pândar! Fara o acumulare cantitativa,
prealabila, nici o explozie nu va schimba calitatea traiului omenesc.
Dumnezeu trebuie sa fie suma principiilor duale (ca d-aia e androgin
si d-aia e vesnic), fiindca atunci când a construit totul, si-a lucrat si
ceva împotriva - poate chiar pe om!
*Si este posibil ca, pentru cei mai buni si mai adaptati
reînvierii dintre noi, slefuiti prin binele facut (si astfel potentându-ne
îndumnezeirea) sa putem ajunge a ne merita inclusiv reinvestirea cu
viata. Asa cred ca îsi va prelungi si dezvolta Creatorul trunchiul
uman, care s-a perfectionat succesiv si s-a mântuit prin sacrificiile
propriei vieti, pe care-a ars-o, astfel, exemplar. Si, poate atunci va
coloniza cu samânta lui umana Dincolo-de-spatiul terran, poate chiar
si alte stele verzi! Si înca o dovada ca nu suntem plozii bastarzi ai
haosului este faptul ca, omul functioneaza în normalitate numai
dupa legi, iar haosul n-are d-astea! Ori, numai unde e spirit sunt
si legi, iar în haos nu este operanta decât fara-de-legea!
*Iata sinteza:
Taina spiritului vibratil + Taina materiei = Dumnezeu!
Asta-i dualitatea UNULUI - originea vie tii si implicit a umanitatii!
*Numai daca în zenitul fiintei noastre sensibile si rationale
(spirituale) îl vom reînscauna pe Dumnezeu (caindu-ne fiindca un
timp l-am uzurpat din amnezie, rautate si prostie) numai asa ne vom
întoarce la certitudinea si la pacea ca de acolo am purces si noi!
Este adevarat ca suntem mici si nevolnici prin trupul care ne poarta,
dar uriasi prin taina si duhul ascendentei care ne-au verticalizat, AD
MAJOREM GLORIAM DEI!
*Spuneam altundeva ca singura sursa a mântuirii omului
porneste de la constientizarea fiecaruia, de la recunoasterea si
marturisirea adevarului ca exista un Dumnezeu unic. Si, înarmat
cu aceasta stiinta esti motivat sa fii om liber si sa-ti traiesti viata în
acest adevar. Fara sa i te prosternezi la tot pasul, dar pe care sa-l
onorezi prin faptele tale si sa-ti amintesti mereu ca si libertatea si
adevarul le-ai mostenit de la Tatal tau care te-a facut pe tine, fiul
sau, prin înscânteierea cu div in, dupa chipul si asemanarea lui,
ADICA RAT IONAL SI SENSIBIL!
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*Atunci, daca noi din Adevar ne tragem si Adevarul nostru
este Dumnezeu - trebuie sa staruim a ne convinge cu totii de
aceasta - individual si reciproc, iar, Adevarul unic ne va mântui pe
fiecare. Am spus si mai la deal: este prea perfecta aceasta aschie
înstelata - cu limitele caducitatii sale - si însamântata în om de
pronia divina, prea multe conexiuni inexplicabile si prea multe
reflexe încorporeaza acest mega-computer cu viata reala, numit om,
pentru ca el sa fie numai rodul hazardat al evolutionismului material
în haos!
*Si, daca admitem ca materia e forma conservata a
energiilor care se vad si care nu se vad, plus partea lor de
miracol inclus, atunci suma tuturor acestor energii e
Dumnezeu, cel care nu va putea fi niciodata deslusit de om în
întregime, pentru ca Misterul înseamna Secret! Si este la fel de
adevarat ca pâna si noi oamenii avem secretele si misterele noastre.
Iar daca omul are consfintit dreptul la secretele personale, cu atât
mai mult Creatorul vietii are dreptul la secretele lui, la secretele
propriei sale Taine! În vecii vecilor! De aceea este necesar sa-i
recunoastem palierul suprem, altitudinea, nivelul si sa-i
constientizam distanta inexpugnabila! El e orizontul omului, atât si
niciodata blidul sau!
*Sa ne asezam cum inti pe ciotul nostru existential, iar Lui sai acordam pacea pe care o merita prin intangibila unicitate. Un
proverb al celor din Hymalaia, care, prin înaltimea muntilor unde
traiesc sunt mult mai aproape de Cer si de Soare suna cam asa:
"Omule, fa ce vrei, nici Dumnezeu, nici Stapân! "Cu alte vorbe, frati
români, pustiu de singuri fara Dumnezeu, ramâneti oameni
liberi, ÎMPREUNA CU EL!!!
*Din sursa "Discovery Science": ***"Unii dintre cei mai vechi
indieni, aceia asiatici, afirma ca, în stravechile lor scripturi este
precizat ca Universul mai are 14 planete asemanatoare Pamântului,
unde exista si populatii humanoide...." ***" Surse nenominalizate din
bordul supermanilor de la NASA sustin ca sunt cunoscute (fiindca
sunt deja inventariate) un numar de 84 tipuri de Alieni
(extraterestri)..." ***" Se vorbeste în Media ca, ultimele cercetari
stiintifice au stabilit si demonstrat ca, OMUL poate fi pus într-o
formula - matematica, biologica sau combinata, nici nu mai are
importanta! - Quod erat demonstrandum. ***Asadar, numai un Geniu
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Creator Dumnezeiesc, putea sa faca dintr-o formula abstracta un om
concret, întrupat, FORMULA CARE SUNTEM!
*M-am gândit ca, poate se mai gasesc în acest text si fraze
mai poticnite, poate reluari segmentate ori formulari nu îndeajuns de
limpezi, de clare. Dar modificarile fortate, facute în ogorul altuia, este
intrare cu bocanci, dupa cum se stie. Si, cum as îndrazni eu, scribul,
sa dau cu barda în gândul lui?! Daca, prin absurd as fi în stare sa
comit aceasta nesabuinta, niciodata nu mai m-as simti capabil sa
ma socotesc a fi si eu un leagan viu, asa, ca fratele meu neanuntat
de tradarea lucrurilor, Nichita, adica "un simplu împarat, peste
cuvintele ce-mi ies din minti..."
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Capitolul al III-lea
DODECALOGUL DEOUMANIST
sau CELE 20 DE PORUNCI
Utila precuvântare: de 2000 de ani, de la începutul
crestinismului, textele vechi au transmis pentru practicantii cultului
10 porunci dumnezeiesti de interdictie a unor fapte nedemne de
crestini, zise si Decalog. Ele au fost învataturi pozitive, în general cu
aplicatii ortodoxe în societate si atitudine fata de Dumnezeul adorat.
Astazi, în drumul de la Hristos pâna la Ben Laden omul s-a
transformat enorm. Standardului sau de viata personala si sociala îi
corespund, în momentul vorbirii, alte sugestii, poate alte învataturi
sau chiar alte trairi; iar unele dintre ele ar trebui adaptate si
reformulate rapid. Si, pentru ca tot am depasit pragul celor doua
milenii, Deoumanismul va propune un Dode calog, adica pentru
fiecare veac sa aveti sintetizata o învatatura, contemporani! Si
toate la un loc, aplicabile zilnic!
Iata, deci învataturile deoumanistilor:
1) Sa nu ai alti zei decât pe Dumnezeul tau Curcubeu al
tuturor oamenilor lumii! Venereaza-l zi de zi, privindu-i lumina
Soarelui prin geana lui de rasarit, în functie de locatia unde te afli si
rosteste cu mâinile împreunate la piept, deasupra inimii, întotdeauna
neuitata, rugaciunea matinala: ÎT I MULTUMESC DOAMNE CA MIAI DESCHIS SI ASTAZI FEREASTRA VESNICEI TALE DIMINETI,
FACA-SE VOIA TA, IARASI...SI IAR...DOAMNE, SUFLETUL SI
RATIUNEA NOASTRA, AJUTA-NE! Fa-o oriunde te afli, caci
oriunde e altarul tau, mai ales în natura sora, sub cupola cerului viu;
2) Sa nu-ti faci chip cioplit, tie, printre ceilalti! Om fiind si
imperfect ca toti semenii tai, tie nu-ti trebuie si nu ti se cuvine
veneratie! Tu n-ai nevoie de propria-ti icoana si nici altii ca tine.
Daca ai tai vor hotarî într-adevar ca meriti, antum sau postum,
pentru fapte iesite din comun întru folosul comunitatii ori gloriei sale,
un portret sau o statuie, aceasta e treaba lor. Si numai pentru
memoria binelui si a respectului comunitar. Tu nu influenta nicicum
derularea lucrurilor;
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3) Sa nu pronunti în adunari si sa nu invoci cu voce tare
numele domnului altora, nici în hula, nici în lauda, ignora-l!
Aceasta, din respect pentru credinta si opiniile celorlalti, care sunt
egalii tai. Pe Dumnezeul tau însa sa-l pomenesti zilnic, rugândui-te, ori de câte ori te simti singur si doresti sa nu mai fii asa;
4) Adu-ti aminte de ziua Duminicii si sfinteste-o pe ea,
sarbatorind-o! Traind-o în armonie, bucurie si comunicare cu
ceilalti. Relaxeaza-te cu familia si prietenii tai si umple-te de viata
prin sport, prin activitati recreative, prin lecturi amuzante, prin
contemplarea si protejarea naturii, prin vizionarea de spectacole
instructive. Fiindca este loc sub soarele bucuriei pentru toti copiii lui
Dumnezeu! DUMINICA = ZIUA SOARELUI! Sfinteste-o prin
respect, deconectându-te!
5) Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta! Familia este
celula parentala a vietii, data de Dumnezeu prin unirea dualitatii
barbat-femeie. Numai cuplul lor consacrat poate sa fie fertil si sa-si
merite pruncii, urmasii. Respectati-va sexul fiecare si oferiti-l numai
celuilalt în complementaritatea naturala a gestului, sorocita de
creator. Celelalte apucaturi pidosnice sunt întinari vicioase,
neavenite si de combatut...
6) Sa nu ucizi, sa nu te sinucizi! Numai Dumnezeu si
legea lui pot hotarî aceasta, când si cum. Si oricât de scurta ti-ar
fi viata si oricât de mult ar trebui sa suferi pentru ea, aceasta tot este
de preferat mortii. Daca însa o repudiezi iremediabil, traieste-o doar
ca pe un dar nemeritat si totusi dat, încercând sa-ti faci dintrânsa o
trambulina a împlinirilor si nu o mocirla existentiala. Un poet român
formula asa: "NU de moarte eu ma tem, ci de vesnicia ei!" De unde
se poate deduce ca orice clipa a simtirii vibrante este infinit mai
valoroasa pentru om decât oricare eternitate ne simtita....
7) Sa nu comiti adulter. Adica sa nu seduci femeie
casatorita sau orice alta femeie daca femeia ta legitima este
apta si disponibila; ori barbatul tau, de asemenea. Traieste moral
si nu accepta promiscuitatea.
8) Sa nu furi! sub nici o forma si sub nici un motiv.
Dimpotriva, fii tu generos si milostiv. Si nu uita zisa lui N.
STEINHARDT: "Daruind vei dobândi!"
9) Sa nu marturisesti strâmb împotriva aproapelui tau si
a nimanui. Delatiunea este interzisa deoumanistilor! Fii corect,
fii drept, fii cinstit;
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10) Sa nu poftesti femeia aproapelui tau, nici pamântul sau,
nici averea sa; adica nu râvni la bunurile altuia! Dar poti sa le
contesti legal, daca ai argumente si dovezi ca acestea au fost
dobândite abuziv si incorect. Femeia nu este bunul sotului sau, ci
este egalul sau! Iar daca a fost dobândita ca un bun, împotriva
vointei sale, fapta este si discutabila si corectibila, în social.
11) Ceea ce tie nu îti place altuia nu-i face! Sa nu faci
niciodata rau constient. Daca într-o zi nu poti face macar o fapta
buna, cel putin sa nu faci rau celorlalti, cu voia ta.
12) Nu este pomana daca oferi un banut aceluia naravit sa til ceara zilnic. Asa, doar îl înveti puturos si profitor. Milostenie si
pomana este atunci când unul iti cere un peste si tu îi cumperi
undita si-l înveti sa pescuiasca...
13) Nimeni dintre oameni nu e perfect si nimeni nu le stie
pe toate! De aceea toata viata trebuie sa învatam câte ceva, de la
tot ceea ce ne înconjoara: de la plante, de la pasari, de la alte
suflete, de la ape si de la minerale. Fiecare adaos de cunoastere ne
slefuieste spiritul, sensibilitatile si ne apropie de Creator, de ghemul
lui energetic vital, poate chiar de genialul sau stup, de Nodul
Luminii...
14) Îndrazneste tu în viata, pentru a nu avea niciodata
motive sa-i invidiezi pe cei care câstiga. Soarta îi ajuta numai pe
îndrazneti; pe cei lenesi si neimplicati, niciodata!
15) Toti ne nastem egali în specie, nimeni nu este atunci
mai breaz decât celalalt. Ne diferentiaza numai autoexprimarea
personala, în societate. Pe cale de consecinta, astfel, nimeni nu
poate fi proprietar de oameni! De altele, da!
16) Nimeni nu e impur, nimeni nu e eretic, nimeni nu e
sfânt! Nici un om. Fiecare însa, este diferit. Respecta diversitatea
ca pe una dintre legile dumnezeiesti fundamentale;
17) Nimeni nu trebuie sa patimeasca ori sa traga
ponoase pentru faptele rele ori pacatele altora. Chiar daca altii îi
sunt parinti ori copii. Fiecare adult raspunde singular de greselile
facute si numai în dreptul propriei vinovatii. Asadar, fiecare trebuie
sa-si poarte crucea singur, asa cum fiecare trebuie sa-si afle si sa-si
traiasca propria fericire, mai întâi prin sine însusi, prin inima, sufletul
si simturile sale.
18) Înalta-te luptând, pentru ca viata este o lupta pentru
toti! Daca ai câstigat – lupta! Daca ai pierdut, ridica-te si lupta mai
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departe! Daca te-ai prabusit si ramâi acolo în bocet si deznadejde,
crapi!
19) NIHIL SINE DEO NOSTRUM! Dar deoumanistii se au
numai pe ei, întru Dumnezeul lor, care este si al tuturora. Pe Pamânt
nu au temple, nu au sacerdoti, nu au altare. Ei venereaza Natura si
Viata, coborâtoare ca toate celelalte din lumina înmugurita a lui
Dumnezeu, Unicul Creator, Curcubeu al Universului. Acestea doar îi
sunt altar si templu omului, iar Soarele izvor de proaspata vitalitate
si pavaza neîntrerupta! Celelalte amanunte sunt retusabile în
conclavul înteleptilor deoumanisti, ca si oricare completare de nou
paragraf ori problema aparuta.
20) SPES ULTIMA DEA = Speranta moare ultima! Pentru
ca e ultima creatie a lui Dumnezeu este si ultimul sprijin al
omului! ***Daca vom fi vreodata atât de stupizi încât sa facem din
tendinta noastra centrifuga, dezertoare, o vocatie centripeta,
imploziva, autodistrugându-ne specia, sa speram ca din cioburile
vitraliului nostru uman, Dumnezeu va recompune în alte spatii, un
acelasi miracol care sa ne semene. DOAMNE AJUTA-NE!
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Capitolul al IV-lea
DEOUMANISMUL - RELIGIE POLITICA ?
*Da, chiar asa! Pentru ca este prima religie a democratiei
care se manifesta în afara sanctuarelor si coboara în spatiul
public, prin individualitatile conv inse, care o simt la purtator ca
pe o umplere de suflet! Astfel Deoumanismul se desacralizeaz a
si devine civic. Dar, ca sa-si poata impune valorile doctrinare,
ei, deoumanistii au nevoie de expresie partinica în lupta politica
si au nevoie de putere executiva pentru a-si realiza programele
politice pe baza carora au fost alesi sa conduca;
*Da, pentru ca Deoumanismul este institutia unei alte
mentalitati, care, fiind deopotriv a religioasa si politica, va lucra
convergent la acelasi rezultat, inspirat de aceeasi doctrina
încrezatoare într-un unic Dumnezeu! Si va aduce la conducere
onestitatea, dreptatea si responsabilitatea milostiva, adica
omenoasa. Iar deoumanistul manager, meritocratul, care este
omul optim, îmbunatatit, este si capabil sa asigure
colectivitatilor reprezentate, garantia implicarii reusite în toate
proiectele propuse, prin însasi calitatea lui umana de
netagaduit. Asa se face ca, pentru întâia oara în istorie, se
realizeaz a pe baza doctrinara unitara, simbioza unei entitati mai
rotunde si inedite -politicianul credincios! Care este un
meritocrat deoumanist, cu totul altul si altfel de cum a fost el
perceput pâna astazi, sub titulatura generica de om politic.
Pentru ca, cinstit vorbind, politicienii care au populat pâna ieri
menajeria "zoon politikon" nu au avut ca stindard nici o religie "de
lucru" dar s-au servit cu totii copios, de aceeasi zeitate neagra a
banului, pe care fiecare a gasit-o de serviciu în chiar ziua interesului
sau personal. Pâna la noi, toate religiile s-au separat de politic,
pentru ca l-au considerat pe Dumnezeu numai stapânul de
deasupra lumii si biciul ei de foc! Noi însa îl consideram pe
Dumnezeu scânteia tainei care s-a risipit în oameni si duhul lor
purtator de discernamânt. Si îl simtim în noi, cu pulsul propriilor
inimi si atunci când muncim si când iubim si când petrecem si când
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bocim, iar de câte ori ne miscam printre semeni îl miscam prin
fiintele noastre peste tot si pe El, în casa si pe strada. Ca sa ne
"cuplam" la Dumnezeu, noi nu avem nevoie de nici o "mufa"
clericala. Îl invocam direct, uitându-ne în lumina Soarelui sau. Si
purtam sub gene icoana lui permanenta iar în tot ceea ce facem,
lucram cu gândul la inspirator, la geniul sau tutelar. În acest
mod mesajul credintei deoumaniste, devine, pentru politicianul
la fel de deoumanist ca si credinciosul, atât convingere si tel
cât si proiect social si plan de lucru. Fiind singura confesiune
care se naste pentru prezentul permanent, noi ne marcam acum
borna de început, aici la burtile Dunarii din Calarasi si, pentru ca nu
coborâm direct dintr-o atemporalitate care sa ne legitimeze pe latime
si adâncime în timp, ne legitimam noi însine cu încoltirea dintr-un
viitor înalt, pe care îl speram viabil mii de ani, adica atâta cât va voi
Dumnezeul nostru Curcubeu, care ne-a înscânteiat si inspirat.
*Noi ne afirmam si suntem astazi aici pentru a putea
contrabalansa prabusirea lumii prin instincte! Ne încorporam si
ne organizam pentru a salva prin spirit, spiritualitatea însasi si
vom impune la cârma vietii pe capabilii care merita, fiindca astazi
"împaratia lui Dumnezeu sufera silnicie si oamenii silei pun mâna pe
ea". Iar asa cum cres tinismul s-a nascut cu împrumuturi si adaptari
din izvoare egiptene, plus alte izvoare ale protovechimii, tot asa si
Deoumanismul se înfiripa dintr-un mozaic spiritual actualizat, cu
radacini în cultele solare antice. Dupa cum aminteam si în alt
context, însa, credinta noastra nu se exprima prin spectacolul
sacerdotal al ritualului de templu. Deoumanistii care se
considera nisipul vietii si nu buricul pamântului, simt nevoia sa
se disipeze în spectacolul lumii diurne si acolo sa fie ei actorii
principali, prin faptele lor bune, constructive.
*Deoumanismul nostru, este o religie pornita de la un
ideal sine qua non si nu de la un eveniment miraculos, care sa
fi uimit planeta, astfel împlinindu-si si baza pentru racolarea de
noi prozeliti. Omul drept gândit de noi si îmbunatatit nu va
putea fi niciodata rastignit pentru pacatele altora, pe care, în
acest mod sa îi si poata mântui. Noi nu acceptam pentru
propria-ne mântuire sacrificiul nici unui semen de -al nostru,
fiindca suntem oricum, cu totii, la fel de muritori, iar omenirea,
credem ca se va mântui pe rând, deodata cu moartea succesiva
a fiecarui individ, care astfel îsi plateste pacatele unei vie ti
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întinate, cu propria lui moarte la fel de exclusiva. Asadar,
nimanui nu-i este necesar sacrificiul nimanui, fiindca nimeni nu
este exceptat de la finalul care omogenizeaza si îndreapta totul!
*Deoumanismul este sâmburele unei adoratii monoteiste
pe care o dorim împlinita prin acest cult al democratiei. Sigur ca,
mai ales deoumanismul va reconfirma domnia pe pamânt a
Dumnezeului Unic Curcubeu, adunând popoarele lumii evoluate
sub acelasi duh cardinal focalizant! Reamintim astfel, ajunsi aici,
acelora care ne urmaresc, ca telul fiecaruia dintre credinciosii
nostri, este lucrarea faptei bune si perfectionarea abilitatilor
care o fac posibila pe aceasta. Iar "subtierea" spiritului si a
celorlalte daruri native îl va conduce, finalmente, pe fie care
catre propria lui mântuire. Care înseamna ca, prin esentializare
spirituala vom gasi pe rând drumul prin care sa ne apropriem
de Zeu.
*În viata sociala (singura prin care omul se traieste pe sine,
într-o identitate la vedere) nimeni nu are de rascumparat nici o vina
a nimanui si nici pacatele fundamentale ale înaintasilor care,
chipurile ne-ar fi stigmatizat cu pacatul originar, în primul rând!
Binele sau raul pe care omul le face traind, el si le achita singur în
spatiul existential, prin justitia statala, institutionalizata, care-l
pedepseste ori îl exonereaza! Dumnezeul nostru nu are nevoie de
rasplata omului. De la acela caruia îi face viata cadou, ca pe o
esarfa, chiar daca în momentele de atunci el e doar în stadiul "de
morula, de blastula, ori gastrula" nimeni nu asteapta nici un pret la
afirmarea clopotelului identitar, la desteptarea constienta. Primii
hominizi care au devenit oameni prin caderea din Eden, pentru ca
au îndraznit sa guste din marul cunoasterii si astfel sa se stie
reciproc, Adam si Eva (înca de acum 20000 de ani, dupa unii sau
10000 dupa altii) si-au platit aceasta trufie cu vârf si îndesat prin
alungarea lor din vesnica dulcegarie a Raiului povestit. Asadar, noi
toti fiind înscânteiati cu viata, am primit un CEC în alb din
începuturi si un dar pe care ar trebui sa învatam fara exceptie al cheltui frumos si profitabil! Pentru ca, functie de asta,
Dumnezeu se va întoarce ori nu, cu scânteia noastra albastra în alte
fiinte, dupa felul cum ne-am irosit sau nu scânteia dintâi cu care
revenim la sorocul expedierii în Nodul Primar al Luminii. Pâna atunci
este suficient ca ne pacalim cu viata leaturile de urmasi, iar pentru
faptul în sine nici macar nu-i facem pe acestia vinovati. Fiindca
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Domnul ne-a dat la toti, nu ne-a luat, iara cei care-si fac daruri nu
sunt cu totii greci (vezi TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES!)
Astfel putem deduce ca, doctrina noastra nu e mit, ci e viata, ca
deoumanistul este religia împlinirii fericirii omenesti, prin
regasirea rostului fundamental al acestei fiinte care
reinventeaza binele oportun, inclusiv prin bucuria procreatiei.
*Scopul final al Deoumanismului este instituirea Natiunii
Planetare Deoumaniste, sub flamura unui singur Dumnezeu,
Curcubeu al tuturor popoarelor si al societatii optime a
oamenilor Lui. Care vor asigura si vor valorifica diversitatea lumii,
prin comunicarea si colaborarea n
i terconectata a tuturor Patriilor
Lingvistice Fluide ale Deoumanistilor, implicati si responsabili. Care
asa îsi vor pune nediscriminat în valoare traditiile si culturile lor
specifice, toate îndreptatite la un acelasi nobil respect.
Deoumanistii considera ca Pamântul, cu resursele sale
integrale apartin umanitatii întregi si nu cetatenilor privilegiati
iar aceste bogatii sunt polarizate incorect, necinstit si
neechitabil, atât în patriile lor geografice cât si în proiectiile de
perspectiva ale Natiunii Mondiale Deoumaniste. Atunci când se
va putea, noi vom opta pentru o distributie dupa importanta si
cuantumul social al muncii fiecaruia si dupa efortul implicat în
calitatea rezultatelor ei. În raport cu acestea se va face, proportional
si diferentierea în repartizarea si însusirea câstigurilor. Oricum, un
om care munceste onest, nu are voie sa aiba grija zilei de mâine,
pentru el si familia sa. Dupa cum unul care a mostenit averea altuia
de miliarde nu e cinstit sa o toace, traind numai pentru consum si
opulenta, fara a produce nimic!
*Pe Dumnezeul deoumanistilor l-as defini ca pe un spirit
polifatetat al Totului, de la care toate cele se întrupeaza si se
trag. E un contur solar care pulseaza ca o inima; ca si inima mea ori
ca si inima ta. Singurele sacrificii si ofrande pe care i le aduc sunt
gândurile mele, cu consecventa si coerenta lor. Prin aceste artere îi
pulsez Lui sângele meu si tot astfel preiau si ma simt eu însumi în
plasma sângelui sau. Si asa simt ca El traieste prin mine,
înscânteiatul, atâta timp cât arde în fiinta mea scânteia lui stelara.
Iar regulile dupa care ne constientizam si ne atingem sunt simple,ca
viata din care ne înfruptam si ca moartea care ne repauzeaza pe
noi, oamenii. Ca mugurele primavara, când se aprinde în corole, ori
ca frunza galbena toamna, care, desprinzându-se fara lacrimi de
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ram, stinge lumina verdelui si trage cortina, cazând pe aripa de vânt
în mineral. Si daca Dumnezeu e Unul, Dumnezeu e Unic, nu
înseamna si ca Dumnezeu e singur! El este însa numai singura
perfectiune care s-a risipit în toate cu câte ceva si în fie care cu
o farâma. De aceea, de la El în jos, nimeni nu mai e perfect ori
complet iar toate celelalte ramân doar perfectibile. Iar noi oamenii
suntem numai miliardele de schije, masurabile si imperfecte care ne
adâncim la un loc, în partea masurabila si perfecta a Universului sau
prin recombinari si alchimii si prin intersectarea infinita a tuturor
contrariilor. Pentru ca ceea ce în natura umana denumim cu
simplitate moarte, în cazul dumnezeirii aceasta e proces!
*Dupa cum se stie, pentru omul credincios, începutul istoriei
nu poate fi decât închipuit, ca vointa si lucrare exclusiva a
miracolului dumnezeesc; cum si sfârsitul lumilor, deasemeni, este
imaginat a fi aceeasi lucrare sfânta. Diversele religii care s-au
afirmat pâna acum si-au explicat lor si adeptilor lor, atât rasaritul cât
si apusul umanitatii, în conformitate stricta cu dogmele specifice
care asa le aproprie sau le diferentiaza. Si fiecare tine cu dintii de
versiunea sa, desi, cum spuneam, nu prea mai e nimic nou sub
soare (cu exemplificari multiple, pentru sustinerea acestei asertiuni,
la nevoie).
* Noi, deoumanistii, ca parte din diversitatea care s-a nascut
într-un spatiu preponderent crestin ortodox si provenind cu totii dintro aceeasi traditie acceptata sau practicata inclusiv de catre parintii
nostri, nu putem ignora în totalitate crestinismul si suntem obligati de
viata sa ne raportam structural la el, fie si aproximativ sau tangential.
Chiar daca multi dintre ai mei se declara spirite libere si crestini
involuntari! Deci, daca vom aminti aici fapte, întâmplari si personaje,
nu ponegrim, nu blamam si nu desfiintam pe nimeni. Si nici nu vrem
sa jignim pe oarecine. Noi vom sustine si potenta propria noastra
alternativa numai subliniind inclusiv diferentele dintre noi si nu vom
lupta împotriva nimanui. N-avem de gând sa ne cream adversari ci
challengeri. Noi nu mobilizam pe nimeni pe vreun front ci ii chemam
pe emulii nostri în arena social politica si apoi la urne. Nu
reinventam lupta de clasa si ne respectam preopinentii. Noi nu
minimalizam, nu hulim si nu provocam nici crestinismul, nici celelalte
culte amintite aici. Noi nu luptam contra, noi ne batem pentru
deoumanism. Respectându-i pe toti cei din fata noastra, de la
care cerem nimic mai mult, decât o aceeasi atitudine.
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*La crestini, de exemplu, rugaciunea zilnica, sintetizata în
TATAL NOSTRU, deriva din vechea rugaciune evreiasca KADDISH,
a vechii lor sinagogi; La Deoumanisti rugaciunea matinala, e noua si
simplu formulata, ca multumire zilnica adresata Aceluia care ne-a
daruit bucuria vietii! La noi, moartea sacrificiala, pentru o alta viata,
se face în plan spiritual, prin slefuirea în subtil si nu prin jertfe de
sânge, ori sacrificarea altor suflete, ca la altii. Noi nu mâncam nici
macar simbolic, precum unii "carnea si sângele Domnului meu" si a
nici unui alt Domn! Deoumanismul interzice sacrificiile rituale de
orice fel în propria religie. Sunt îngaduite numai, acelea pentru
procesarea hranei si pentru mentinerea naturii umane. Dar si
acestea vor fi pazite de excese daunatoare, degenerate în dezmat si
vicii, în abuz. Propunem carnea "cuser" pentru o alimentatie
sanatoasa. Noi nu suntem nici canibali si nici sangvinari, suntem
omnivori si ne hranim dupa rânduiala traditiei în care ne-am nascut.
Pentru noi, "sfârsitul vremurilor sau al veacurilor" înseamna
depasirea hotarelor ignorantei si ale habotniciei, pentru altii e
grozavie si macel, pârjol si jelanie necurmata, ca la "drobul de
sare"! Daca veti reusi sa întelegeti si sa credeti ceea ce sustinem
noi aici, veniti alaturi de noi si, împreuna cu Dumnezeul nostru, care
e Unic si al tuturora, vom trece si de granitele altor lumi. Cu noi si cu
voi Dumnezeul Curcubeu îsi va coloniza Universul! La noi "imitatio
Christi" înseamna "imitatio Dei", în spiritul faptelor sale rasfrânte în
uman, logice, legice si morale! Astfel, religia noastra nu mai este o
manifestare de ritual cu staif, de taina sacerdotala, cu recuzita si
altare, cu smirna si tamâie! Suntem o religie deschisa, la care se
adera exclusiv "ad libitum", simpla si permanent în buzunarul inimii
personale, aflata în lumina soarelui, care accepta numai taina si
maretia lui Dumnezeul Unicul Curcubeu, singurul steag sub Soare
dedesubtul caruia consimtim sa ne construim liberi civilizatia pacii si
apoi a fericirii umane. Ca si copii ai aceluiasi tata, nediscriminati si
de aceea cu sanse egale pentru toti. Primul comandament al
primului executiv deoumanist va fi, ca importanta sociala,
hrana, sanatatea si caminul populatiei, apoi învatamântul,
educatia si stiinta, sportul si artele, protectia bolnavilor, a
batrânilor si a celor defavorizati. Celelalte, socialmente necesare,
sunt puncte de interferenta si conlucrare si devin probleme ale
industrialismului contemporan, paralel, coexistent si inclus. Vom
concentra eforturi esentiale spre a gasi solutii viabile si curate în
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folosul prezervarii vietii si naturii - ca leagan învesnicit al fragilei
civilizatii umane -! Considerând natura egal de sfânta esentei umane
si
"altar" omniprezent al închinarii omului catre Zeu, noi,
deoumanistii, suntem cei mai înversunati aparatori rationali si
constienti ai acestei creatii, din care facem parte; pentru protectia si
armonizarea ei de catre si împreuna cu fiinta înscânteiata, pentru
salvarea ei de la o folosire irationala ori chiar criminala. Pentru ca
natura e sora congenera si altar real, este cariatida vietii însasi. Nu
degeaba un scriitor american de succes (JEFFREY EUGENIDES),
parut a fi deoumanist "avant la letre", formula asa, valabil pentru
orice semen: "natura te înzestreaza cu creier. Viata îl transforma în
minte".
*Noi nu putem spune cât de buna ori cât de rea este
religia Cutare. Dar avem motive la vedere sa afirmam ca, atât
crestinismul cât si celelalte surate, sunt religii ale începuturilor,
ale protoparintilor, ramase cu un picior în sarcofag si cu un
altul în muzeu. Alaturi de ele si laolalta cu ele se situeaza si
prozelitii lor care din pacate au aceeasi soarta. Cu
deoumanismul împreuna lumea se ridica în actualitate, curge
odata cu viata, iese la lumina în aer liber, printre voi cei care
traiti, care suferiti ori va bucurati. Uitati-va bunaoara cum a
întepenit în dogma crestinismul, care se cere religie de stat. El nu
mai este filon viu si nu mai este simtit ca o ardoare; s-a schematizat
si a decazut în ritual. Iata cum, acuma, sacerdotii lui nu mai sunt ca
alta data stâlpii credintei, ci au devenit functionari mai mult sau mai
putin acri ai unei institutii pe care ei însisi au desacralizat-o prin
infestari vulgare, cu oficianti care mai de care mai hulpavi si mai
ipocriti! Dar, mai ales, fara evlavie! Ei nu mai sunt perceputi de
popoare ca oameni ai dumnezeului lor - pentru ca se comporta ca
ateii si ca pagânii - adunând comori aici pe Pamânt si exhibându-si
instinctele, inclusiv în biserici. Asa se face ca, de unde nu mai este
nici Dumnezeu nu vrea sa ceara, însa umple gaurile fara mila si le
astupa. Iata preoti spioni ai comunismului, turnatori ai securitatii,
sodomisti înveterati si pedofili perversi, traficanti de carne vie! Unde
vor ajunge credinciosii din turma cu astfel de ecleziasti în fruntea
lor?
*Unui Dumnezeu Curcubeu Unic trebuie sa-i corespunda
o natiune unica de oameni judecati, creatori si motivati în
facerea de bine oportun. Dumnezeul nostru trebuie sa fie si al
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vostru pentru ca, e creator unic, etern si orizont indestructibil!
Dumnezeul nostru este taina geniala a spiritului energiilor vibrante, e
Nodul Luminii si capabil inclusiv sa se concentreze material, infinit
de diferit, lânga noi si pretutindeni. Dumnezeul Curcubeu este
exclusiv constiinta intima la purtator pentru aceia care au si care
simt acest har; pentru ceilalti care pot trai însa fara El, ei toti sunt
rudimente si pamânt de flori, numai. Fiindca fara Dumnezeu, omul
nu mai este om, ci doar o maimuta darwinista si nimic mai mult! El
este alcatuitorul dualitatii viata-neviata, materie-spirit, este energia
genial vibratila si nascatoare a duhului pe care vi-l propunem si
voua, pentru ca pe altul nu-l cunoastem si fiindca altul nu exista!
Pentru ca, nimeni si nimic altcineva nu poate fi laolalta si în acelasi
timp, fizic si rational, tainic si afectiv, abstract si evident! Acceptati
domniile voastre ca, un profet care s-a ridicat tot dintre oameni sa
poata deveni mai sfânt înaintea parintilor lui dintâi si-ai omenirii,
decât Adam si Eva? Aceasta este imposibil, pentru ca un om, luat
în modul, nu poate fi mai mult decât oricare alt om din specie.
Pentru ca, deopotriva pentru toti e facuta si scânteia de dumnezeire
si puntea de pacat care ne leaga, ombilical, pe noi, întregul neam
adamic! Credem ca, altcevaul care se pretinde a fi privilegiul numai
al unora foarte putini, este regie abila în fond, si spectacol interesat,
rânduit de efectori ai minciunii si pacalelilor de masa, ridicati în slavi
pe premise false.
* Noi avem convingerea ca nici un om nu poate sa fie
Dumnezeu, indiferent de cum l-o fi chemat cândva pe acesta sau de
cum va fi sa-l cheme în viitor. Nici macar aceia care au fost apostolii
lui, în anumite vremuri si în anumite areale, nu pot fi Dumnezei! Nici
al Bidada sau Buddha în tinuturile Indiei, nici Zarodasht sau
Zoroastru în tara Persiei, nici 'Isa sau Iisus, în tinutul Occidentului,
nici Mani din tara Babel si nici Mahomed, fondatorul Islamului si
pecete a profetilor! Si nimeni altcineva. Cel mult poate muri cu
gândul lui autoidolatru, la icoana propriului sau duh, imperfect si
impostor, insolent si uzurpator. Pentru ca numai Dumnezeu este
creatorul totului iar în aceasta taina integrala, intra si oamenii cu
tainele lor proprii si cu vazutele si nevazutele existentei acestora. Si,
daca Totul întreg nu poate avea chipul omului, cum ar putea sa aiba
Dumnezeu Tatal chipul ciuntit al acestuia ori asemanarea cu el?!
"Dupa chipul si asemanarea lui" înseamna creator, sensibil si
rational ca El, iar nu având chipul primatelor, ca fiinta a omului.
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E o insulta nastrusnic a si o fantezie hilara, daca nu o nesimtire
istorica, aceasta pretentie absurda, simplificatoare pâna la grotesc!
Asadar daca, toti suntem egali prin înscânteierea primara cu duh, de
la Adam si Eva încoace, nimeni nu poate fi cu ceva în plus mai
breaz decât oricare alt semen al lui. Fiindca nimeni nu poarta în sine
o mai mare cioaba de dumnezeire decât semenii ceilalti. Pentru ca
suntem cu toti la fel de limitati si trecatori, la fel de muritori si
imperfecti. Deci, putem concluziona ca Dumnezeu nu poate fi
personificat de nici un om, pentru ca omul nu are cum si n-are nici
cu ce sa fie Zeu, pentru ca el nu poate fi niciodata vector de energie
spirituala inepuizabila. Pentru ca nu poate fi Ubicuu, infinit si etern si
pentru ca este format din toate antonimele calitatilor pomenite. Si
înca o proba ca Dumnezeu ne-a creat fulgerându-ne cu spirit stelar
o deducem din urmatoarea întrebare retorica; - Daca în 10 sau 20
de mii de ani de evolutie umana, cu "boomul" de inventica si
descoperiri ale secolului XX, omul a ajuns, folosindu-si înzestrarile,
pâna la stadiul în care ne gasim cu totii azi, iar stingerea Soarelui
pentru acest leagan Terran, unde înca ne mai dam huta, este
prognozata a veni peste 5 ori 7 miliarde de ani, va dati seama unde
va ajunge mintea omeneasca si cuceririle ei, facute cu energii venite
din aschia lui Dumnezeu? Credeti voi ca nu va gasi el, omul, pâna
atunci, macar o alta planeta Pamânt, în alte galaxii si constelatii, în
care sa se mute curatat si purificat, alaturi de gloriosul sau spirit
parintesc? Mira-m-as! De aceea spunem ca avem limpede motivatia
pentru care noi luptam, compatrioti si oameni buni!
*Suntem convinsi ca Duhul este anterior si superior
nisipurilor materiei, ca El plutea peste haturile nedefinite înainte
chiar de facerea lumii si El i-a fost suflat în trup omului de catre Zeu,
chiar în clipa zidirii sale, când Acelasi, care alaturase de curând
Unul de Una a creat pentru permanenta Altcevaul!
*Deoumanismul este singura religie deritualizata a lumii.
Este un cult al oamenilor care vor cu adevarat sa-si gaseasca
rostul, împlinirea si fericirea, perfectionându-se prin ascutirea
spiritului si extinderea experientelor directe. Si nu are decât un
ascendent, pe Creatorul Unic Curcubeu, care-i este mentor si
icoana, pe care-l recunoaste ca pe singura perfectiune total
alcatuitoare si care-i este simultan un orizont continuu de emulatie si
râvna. Adevaratul creator al deoumanismului este însa, în fapt,
dezvoltarea istorica, iar acela care-l scrie aici doar transmite

- 32 -

momentul si jaloneaza doctrina, pentru a o începe doar si nu pentru
a o epuiza! Vor continua-o, o vor adânci si o vor nuanta acei luminati
viitori, carora Corporatia Mondiala Deoumanista le asteapta donatiile
de suflet, de minte si de implicare, într-un cont la vedere, cu
cheltuieli la vedere, pentru realizari glorioase la vedere. Cine se
decide sa accepte deoumanismul si sa se înregimenteze lui, va
accepta sa-si duca viata în acvariu, pe termen lung. Cristalizam
astfel acum si aici, un gen de politica ce va sa fie cât o credinta
de mare! Vom fi oglinzile care vom focaliza prin fiintele si faptele
noastre adevarul rasfrânt în noi, care arata ca Dumnezeu este si ca
nimic nu se poate fara El. Iar adevarul acesta care ne-a înscânteiat
pe toti fara exceptie, ne va face liberi! Deci: liberi ca si Dumnezeu si
numai împreuna cu El! Stiind ca de la El ne-am coborât si la El ne
întoarcem, în acelasi Nod al Luminii. "Doamne, sufletul si judecata
noastra dreapta, ajuta-ne!"
*Deoumanistii considera ca pâna la democratie, lumea a fost
doar preumanista, iar în anumite zone si în anumite perioade, a fost
chiar tiranica, despotica, antiumana (vezi sclavagismul, inchizitia,
fascismul, totalitarismul comunist, acum terorismul!). Democratia
permite afirmarea verticalitatii omului si a libertatilor sale, exprimate
ca necesitati întelese. Alteori însa, libertatile au fost instinctiv si
deformat aplicate (anarhia, terorismul, etc.) dar, din perspectiva
cursului evolutiv al umanitatii, pâna si ele pot fi explicabile. Dar nu
tolerate, acceptate, practicate! Aceasta pentru ca din infern omul nu
poate iesi dintr-o data la lumina ca un Phoenix refrisat si
perpendicular pe baza. Fiindca, iesirea din universurile acestea
concentrationare te face sa bâjbâi, sa ai vertij, sa-ti mai reglezi
obiectivul si dioptriile, sa-ti mai pipai calea, sa te mai sprijini pe
pereti... Democratia este copilaria deoumanismului iar de la ea
încoace se poate structura si afirma umanismul real,
consecvent si coerent.
*Deoumanistii nu "mobilizeaza la lupta dreapta" pe nimeni.
Decât pe aceia care au ei însisi motivatia presanta a propriilor lupte
si vor sa faca viata mai buna decât noi. Ei nu anatemizeaza si nu
condamna irevocabil pe altcineva, ei îsi expun numai punctele de
vedere pentru aceia care bâjbâie înca si hotarasc faptul ca noi
suntem solutia lor iminenta! Noi nu dam directive pentru nimeni, nici
cuminti nici radicale, noi ne vom sustine numai propriile programe,
lucid, ferm si consecvent. Pentru ca nu vrem sa inventam alta
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lupta de clasa, vom desena doar o linie de fermitate pe care
suntem siguri ca doresc sa o urmeze si alte categorii socioumane pe care le dorim a fi cât mai numeroase, cât mai
compacte si cât mai hotarâte. De asemenea, noi nu vindem
indulgente si nu fagaduim iertarea pacatelor. Decât cauterizarea lor
prin purgatoriul propriilor fapte bune, recuperatoare... Va aratam
numai directia catre semnul solar al propriilor inimi, care ne
este noua icoana de închinaciune pentru semnificatia
continuta, rezervor de energie si vector pentru ideal.
*Noi stim sigur ca, vom avea de luptat neîntrerupt cu
forte ale raului si întunericului din om, cu inertiile lui nebanuite ,
dar le vom contracara prin solidaritate inteligenta, prin
colaborare iubitoare si prin permanenta întrajutorare. Tot ceea
ce se întâmpla oamenilor în mediul înconjurator este înscris anticipat
în destinul fiecaruia (chiar si sfidarea acestuia, când e subliniata
acolo) si nu trebuie sa aiba conotatii ori rasfrângeri malefice în
mental. Pentru ca în rânduiala vietii frunzelor care suntem, fatala
este viata însasi, asa cum am primit-o ca zestre de la loteria harului
divin, cu toate piscurile ori haurile ei de atins, de traversat ori de
survolat. Cu alte cuvinte, ceea ce ne este scris în frunte ne e pus!
dar, asa cum ar zice un liric român prestigios: "o lupta-i viata, deci te
lupta, cu dragoste de ea, cu spor. Pe seama cui? Esti un nemernic
de n-ai un tel hotarâtor!"
*Pornind de la NIHIL SINE DEONOSTRUM, deoumanistii
îsi propun sa si-l învete zilnic pe Dumnezeu, prin rememorarea
rugaciunii matinale "ÎTI MULTUMESC, DOAMNE..." si prin
constientizarea faptului ca El, rabdatorul, ne asteapta pe gratis,
în interiorul fiecaruia. Pentru aceasta nu trebuie decât sa lasam
cazute zavoarele inimii si sa ne emotionam, recunoscându-l!
Suntem singurii care "operam cu Dumnezeu la purtator" si El nu
trebuie evocat si invocat pompos, în spectacol sacramental, ci,
dovedit cu faptele zilnice ca lucreaza prin oameni. Dumnezeul
Curcubeu este constientizarea propriilor existente si singura forta de
coeziune care ne-a putut începe ca specie, inventând prin noi
miracolul întruparii scânteii sale divine, asa animata, si este de
asemenea singura forta care ne poate stinge oricând, tot la nivelul
speciei, construind conditiile directe ori indirecte pentru a fi stersi de
pe fata Pamântului, prin chiar întâmplarea uitarii totale. Pentru
aceasta ii este suficient Zeului doar un simplu stranut! În fond,
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nemaiexistând oamenii care sa pastreze, sa conserve si sa
transmita istoria speciei lor, iarba si pietrele, bacteriile si cenusa, nar mai avea nici un motiv s-o faca! Si nici o înzestrare de spirit,
zicem noi, pentru a povesti mai departe saga umanitatii sinucigase.
Deci pentru om, daca la început a fost cuvântul, la sfârsitul lui va fi
lipsa cuvântului si nu suspinul, poate doar un tunet. Pentru ca, nici
scrumul venit printr-o catastrofa cosmica nu are memorie si nici
pustiul autocreat de om prin lacomie, agresivitate si irationalitate. De
aceea este necesar sa-l traim zilnic pe Dumnezeul nostru prin
gânduri si destul de des, sa-l constientizam atunci când se
potriveste a fi rostita invocatia:"Doamne, sufletul nostru, ajuta-ne în
rationalitatea propriilor noastre judecati!"
*Noi deoumanistii suntem toleranti pâna la cooperare cu
toate religiile care nu sunt antiumane si socotim ca sacerdotii
oricarui cult trebuie si ei îngaduiti atâta timp cât coexista
necesarmente, ca numar reprezentativ, functional, în numarul total
al credinciosilor lor. Dincolo de acest prag trebuie ignorati apoi
convinsi la deoumanizare!
*Natiunea deoumanitatii va fi cu atât mai viabila, incitanta,
încântatoare si neuniforma - deci interesanta - si va avea cu atât mai
mari sanse de longevitate si continuitate cu cât îsi va venera si curati
mai riguros radacinile traditionale, specifice, cu care sa vina în arena
umanitatii la marea fiesta a popoarelor. Ea trebuie sa respecte
egalitatea sanselor de afirmare a tuturor componentelor etnice,
indiferent de rasa, cultura, culoare, credinta, amplasare geografica.
Savantii sustin cu probe ca în fiecare generatie, toate culturile, nasc
genii semnificative. Între marile eforturi ale deoumanismului se
înscrie si compatibilizarea apoi conlucrarea acestor genii pentru
rezolvarea problemelor fundamentale ale omenirii, care pun în
cumpana mersul ei înainte, ori chiar supravietuirea speciei. Deci
vom lupta fara întrerupere pentru atragerea geniilor popoarelor
în cercul de actiune al primei linii de forta deoumaniste.
*În rândurile noastre nu se întra decât în cunostinta de
cauza! Noi facem prozeliti liberi, neconstrânsi de nimeni si
nimic. Aderarea altora la principiile si modul nostru de viata va fi un
gest reflex al vointei personale, liber exprimate si motivate si
semnate olograf. Noi nu socotim necesar nici monarhii nici sacerdotii
si nici pontifii! Pentru noi toti oamenii sunt muritori si au acelasi
sânge rosu. Deci nimeni dintre noi nu poate avea o alta sursa de
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sânge albastru, sa zicem, iar în felul acesta si prin acelasi numar de
cromozomi ai speciei suntem iremediabil, cu totii, egali genetic si în
startul vietii.
*În democratiile efective si nu trucate, actioneaza domnia
legii! Deoumanistii, conducând prin legile dumnezeesti imprimate
oamenilor în societate (în cazul concretului nostru derulat oferite
democratiei vremurilor contemporane), vor face nu numai o curatire
severa în spatiul politic ci si o reconstructie a acestuia, pe alte
temeiuri si pe alte principii, facând astfel posibila apropierea
oamenilor de modelul lor suprem. De apropierea cu pasi mici
vorbeam, fiindca, pâna la fata lui Dumnezeu în veci nu va ajunge
nimeni, pentru ca nu degeaba se spune ca "pâna la Dumnezeu te
omoara sfintii". Fiindca perfectiunea lui este inexpugnabila si e
orizontul cardinal închipuit doar mental dar neatins de fizicul
omenesc niciodata în realitate. Iar daca El e orizontul nostru, vom sti
întotdeauna ca, cu cât ne vom apropia de unda lui cu tot atâta
distanta unda lui se va îndeparta de noi! Legile lui Dumnezeu sunt
legile societatilor libere, democratice si evoluate. Ca si oamenilor
carora le-au fost date dupa masura, ele sunt întotdeauna perfectibile
si adaptabile evolutiilor concrete ale vietii si corespund, în
rafinamentul lor, de spiritul elevat, convergent, al necesitatilor
sociale majoritare. Deci, pentru a putea deveni Natiunea Umana a
Legii trebuie sa-i acceptam rigorile (Dura Lex, Sed Lex), adoptate de
catre socialul neconstrâns si democratic. Altfel, fara Dumnezeu si
fara legile sale, dragi oameni buni, veti ramâne numai fiecare, în
propriile voastre carcase, doar insi pustiu de singuri!
*Deoumanismul propune lumii, în perspectiva globalizata,
sub inspiratia Unicului Dumnezeu Curcubeu, postulatul rational
conform caruia numai în libertatea lipsei de constrângeri omul poate
ajunge la Adevar - care se constituie într-o lege esentiala a
functionarii vietii si societatilor omenesti! Deci, deoumanismul
propune respectul Legii sub pastorul unic, cel care a creat totul
dupa standardele propriului sau miracol, laolalta cu viata si
moartea, cu cosmosul si umanitatea si cu toate interstitiile
dintre acestea ori de dincolo de ele. Este lege sa te nasti si sa
mori, este lege sa evoluezi daca traiesti, sa consumi ca sa-ti tii viata
si sa muncesti creator, ca sa participi si tu în felul tau, la sporul
civilizatiilor de obste. Unul dintre telurile majore ale deoumanismului
este unificarea geniului uman în amplitudine si eficienta, pentru
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gasirea cailor unitare de rezolvare a marilor probleme cu care se
confrunta umanitatea. Sub unda de inspiratie a aceluiasi Dumnezeu
Curcubeu, omul se va prelungi pe sine în Univers si se va asocia
meritoriu creatiei armonice a Tatalui sau. Într-o astfel de
comunitate globalizata am propus oame nilor sintagma de
"patrie fluida a limbii natale" care sa statueze nascutilor în limba
etniei respective, dreptul de a-si declara cu mândrie izvoarele,
radacinile si stramosii, care merita cinstire, respect si aducere
aminte si care nu este cu nimic mai prejos decât onoratele limbi ale
patriilor de adoptiune, cu onoratele lor culturi si performante.
*Daca "frica i-a creat pe zei" cum pretindeau mai ales
exegetii marxisti, pe Dumnezeul nostru l-a creat însusi propriul lui
adevar ca exista. Tindem sa credem ca El este 90% taina genialitatii
pure în vibratie ziditoare si circa 10% perceptie umana a mixturii
dintre concret si inexplicabil. Si mai credem ca, Raiul nu e nici în cer
si nici aici, pe Pamânt, generalizat. Dupa cum ne dam seama, la noi
se manifesta enclavizat, sub forma trecatoarelor halte de fericire prin
pustiul încins de pucioasa al propriilor noastre existente. *Prin
deoumanism noi va propunem aici o confesiune care se sustine prin
viata însasi, vazuta lucid si cu ochii deschisi, despre care nici ultimul
dintre cârcotasii absurzi nu poate sa pretinda ca n-ar avea temei
real. Doctrina noastra este împotriva haosului si anarhiei care
tulbura apele vietii, este nevoia de ordine si normalitate a lumii
si se deduce si se declara ca vârf de lance împotriva vraistei
devalmase. În conceputul "haotic", procesele si derularile se misca
brownian, adica n-au nici o ordine, nici o lege nu le guverneaza, nici
o logica si nici o noima! Faceti ochii roata si priviti ce se întâmpla în
proximitatea fiecaruia dintre noi. Viata în sine si viata sociala, se
deruleaza logic si e organizata dupa legi care sunt, aproape toate,
exacte, matematice chiar! Nici o conexiune si nici o interconectare,
nici o relatie, nici un proces si nici un reflex nu se desfasoara la
întâmplare, în afara rationalului stiut, ori înca nestiut. Viata e
manifestarea ordinei spirituale în material! Fara ordine, deci si
fara manifestarile implicate de genialitatea spirituala, n-ar putea sa
fie viata superior organizata, existenta umana, socializata. Milimetric
demonstrat de stiinte!
*Lumea istorica preumanista, nedreptatita si oprimata, a
vazut în Apocalipsa solutia finala de rezolvare si acoperire a tuturor
relelor din plan uman cu o aceeasi moarte teribila, unificatoare si
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omogenizanta, prin care si slugile si împaratii vor avea parte de
acelasi mom ent al dreptatii unice - singura dreptate generalizata prin
expiere! Însa, apocalipsele au venit dintotdeauna si de pretutindeni
dar nu simultan. Chiar si glaciatiunile generalizate s-au derulat
succesiv, în erele geologice si nu înghetând totul, dintr-o data.
Asadar si ele sunt faze ale dezvoltarii; si razboaiele sunt apocalipse
si marile incendii ori cutremure si valurile Tsunami si pandemiile sunt
apocalipse. Iata ca, de curând si terorismul a devenit o apocalipsa.
Prin cultivarea geniului uman, deoumanistii spera sa gaseasca
solutii pentru stingerea majoritatii focarelor apocaliptice ale lumii, cu
exceptia acelora care coboara direct din vointa divina, pe care omul
nu o poate contracara! Noi însa, nutrim nadejdea ca divinitatea a
creat omul pentru a-l avea ca martor si marturisitor al slavei
sale si nu putem crede ca a inventat lumea omului numai pentru ca
El sa aiba ce distruge! Iar daca un astfel de sinistru s-ar întâmpla
vreodata sa cada peste noi, atunci cu siguranta n-am mai apuca nici
macar sa ne gândim la o oarece necesara mântuire. Si atunci ar fi
mare rascoala în Iad, care ar refuza sa ne mai încapa de-a-valma (si
buni si rai, dar toti nemântuiti). Si, nu e asa, domnilor ca nu i se
cuvine lui Nichipercea un asemenea afront?! Dar, sa sarim peste
gluma, sperând ca, o razvratire a cosmosului si naturii va fi un
episod îndepartat. Poate atunci când noi vom fi gasit deja mijloace
de a patrunde în El si de a ne naturaliza în alte spatii chiar. Iar
Mesia, învatatorul si salvatorul unora de azi, nu va mai gasi pe
nimeni dintre noi pe aici. Ori poate se va hotarî sa ne caute printre
stele, ca misionar deoumanist...
*Pentru ca deoumanismul nu se naste din sindromul
apocaliptic, pentru noi, CEILALTI nu "sunt infernul", cum ar fi
spus Sartre, nu sunt nici pagâni si nici atei, ci rezerva
potentiala de noi deoumanisti ai Domnului. Ei sunt semeni întru
umanitate care n-au ochii deschisi pentru ca n-au auzit înca
orologiul astral! De aceea, vom bate cu insistenta la usile
fiintelor lor si suntem siguri ca ni se va deschide. Iar aceasta o
vom face în fiecare zi la fel, ca si astazi! Iata de ce,
deoumanismul este prima religie a prezentului continuu.
*Deoumanismul trebuie sa circule liber, facilitat si de
fluiditatea limbilor din patriile lingvistice interferente. De exemplu,
româneste ori nemteste, sa zicem, se poate vorbi si la Poli si în
Patagonia si în Noua Zeelanda. Cei care vorbesc acolo româneste
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ori nemteste, formeaza enclave specifice culturilor nemtesti si
românesti si sunt colportori, în patriile de adoptie, ai specificitatilor
lor stramosesti. Sunt miezuri etnice perene, continuatoare în
spiritualitate si traditii ale etniilor de baza. Pentru aceea conducerea
acestor enclave trebuie sa fie data exponentilor care sunt constienti
de misiunea lor continuatoare pentru cultura materna proprie, prin
ceea ce are ea mai reprezentativ si mai personal, mai original. Iar
ierarhiile dirigente vor avea un plus de constiinta etnica si un simt
deosebit al integrarii prin distinctie si nu prin asimilare. Vor fi
meritocrati prin bogatia de minte si nu prin captusirea buzunarelor
proprii cu arginti! Institutia deoumanista mama, va lucra în
interconexiune directa cu toate centrele de reprezentare de pe
mapamond. Într-un asemenea context România va avea centrul în
Calarasiul european riveran Dunarii, iar în situatia internationalizarii,
ori a mondializarii socio-politice, propunem sediul central pe litoralul
Soarelui românesc, ori într-o locatie din Delta Dunarii. Poate chiar
vom face din Europolisul lui Jean Bart, un alt Heliopolis modern!
Aceasta pentru ca, Sorii sunt ipostaze dumnezeesti vazute si simtite
inclusiv de omul pe care noi ne-am propus sa-l slujim.
*Este necesar pentru credinciosii deoumanisti, ca religia sa
le fie lor însisi integral suficienta si acoperitoare, ca fapturi
înscânteiate. Si sa se manifeste voluntar, firesc, oricând si peste tot,
fara a avea neaparat nevoie de spatii consacrate si de calendare
orientative. Deoumanistii trebuie sa respecte cu sfintenie traditiile si
cultura specifica - cea care o diferentiaza si o unicizeaza - acelea
care le vin împreuna, din si prin Patria Fluida a Limbii Natale, odata
cu laptele matern. Toate acestea, care sunt tezaurul unui popor
trebuie alese cu grija bijutierului de catre specialisti, apoi cultivate,
pastrate si ocrotite ori stimulate nealterat, în fibra lor intima si
definitorie. Numai acestea toate, împreuna, fac inconfundabila
calitatea de român sa zicem, de chinez sau de german.
*Deoumanismul va pastra institutia duhovniciei care va fi
singura manifestare cultica regulata, oficiata numai Duminica
dimineata în lacasul deoumanist multifunctional numit CASA
SOARELUI. Duhovnicii vor fi selectati riguros pentru aceasta, dintre
corifeii initiati si consacrati în exercitarea unor profesii umaniste
compatibile practicii care sa ii defineasca (filozofi, doctori, psihologi,
etc.). CASA SOARELUI va fi o constructie simpla arhitectural si prin
aceasta esential impunatoare, încapatoare si primitoare, cu dotare
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polivalenta ca functionalitate. Pentru cult, va fi centru iradiant si
focalizant. Va folosi inclusiv pentru conferinte, pentru comunicari,
adunari tematice si pentru cele care se deruleaza ca si activitati
spirituale ale culturii proprii. Si va fi o casa a salvarii pentru aceia
care îsi doresc cu ardoare un serviciu confesional. Iar în jurul ei vor
functiona institutii de ajutorare diversificata a semenilor, care au
lipsuri materiale si dizabilitati.
*Deoumanistii sunt convinsi ca natiunea este o comunitate
naturala. Si cu atât mai naturala li se pare Natiunea Oamenilor
Optimi, îmbunatatiti si înscânteiati de Creator!
*Deoumanistii sunt pestii cei multi care nu au mai putut
sa traiasca tacând si i-au cerut lui Dumnezeu, pentru exprimare,
goarna! Oameni buni, este timpul sa-i ascultati si sa faceti ca ei!
*Cele de aici si scrise la zi, nu au fost nici toate noi, dar nici
multe vechi; ele însa sunt valabilitati istorice stringent de actuale si
presant de necesare a se împlini cât mai curând posibil. Pentru
aceea si pentru voi, le-am structurat integrator si le-am articulat întrun sistem coerent, sub deviza: "De la perfectibil, catre ceva si mai
aproape de perfect, cu ochii la singura perfectiune a Maestrului
Unic". Si iata cum, lucrând asa, voi deveniti aceia care veti fi
martori la prabusirea unor temple vechi, cu picioarele de lut si
veti ridica un edificiu nou, al Adevarului în spirit, cu care veti
începe sa reconstruiti, pas cu pas, lumea, fara sa va poticniti în
mobilizatorul mars "Din fier vechi, unelte noi". Fiindca voi
cunoasteti deja, ca miezul acestora, maduva lucrurilor trecute
si învechite, este iremediabil putreda si dusa! DOAMNE AJUTANE în primenire si în afirmarea Omului îmbunatatit, deoumanist!
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Capitolul al V-lea
PARTIDUL DEOUMANIST EUROMÂN
(P.D.U.E.R.)
*Dupa cum se stie, toata evolutia lumii: sociala, politica,
economica, religioasa, are la baza UTOPIA, care a fost
dintotdeauna azimutul si locomotiva evolutiei civilizatiilor. De la
crestinism la comunism, ori la liberalismul pragmatic si hedonist,
Planeta a înaintat numai pe caile dogmelor si ale doctrinelor, ca pe
niste sine dinainte plantate de un monitor exemplar si riguros. Fara
impactul si "biciuirea" spre mai bine, continute în utopiile doctrinare,
omenirea n-ar fi ajuns la democratie, ci ar fi lâncezit si astazi
probabil în comuna primitiva. Fara REPUBLICA lui Platon ori
CETATEA Soarelui a lui Aristonicus, fara cealalta "CETATE..."
omonima, închipuita de TH.Moruss si Tomaso Campanella, fara
Biblie, fara Manifestul Partidului Comunist al lui Marx si Engels, ori
fara futurismul lui Alvin Toffler si al altora, n-ar fi fost posibil nici
Deoumanismul nostru de astazi, cu siguranta! De ce s-a întâmplat
aceasta? Simplu de tot: pentru ca, toate tipurile de societate si-au
creat doctrine religioase proprii, cu dumnezei pe care i-au scos ca
pe asii din mâneca, dintre oamenii asemeni, dar pe care i-a "sfintit si
confirmat", în primul rând, prin vocatia castelor clericale
cointeresate. Acesti veritabili farsori proveneau din indivizi înzestrati
si initiati în mistere, iar unii dintre ei erau chiar taumaturgi vestiti, tipi
carismatici si excelenti cabotini, ori transmitatori de mesaj, pe care
clerul "îi revela" populatiilor, ca pe dumnezei coborati pe Pamânt,
exact pentru lumea însetata ca prigoriile si întepenita în asteptare.
Este cazul lui Buda, al lui Hristos si al altora. Cu alte cuvinte, ei,
clerul, sintetizau cam asa: "Iata-va aici dumnezeii cu chip uman
coborati printre voi, care sunteti blestemati sa ramâneti cu totii, în
vecie, traitori inferiori si stigmatizati de pacatul originar al lui Adam si
Eva, stramosii vostri comuni". Lumea globalizata însa, care vine
spre noi si catre care si noi românii tindem, simultan cu
integrarea pan-europeana, are nevoie imperioasa de o religie a
democratiei, care sa fie piatra de hotar pentru începutul de
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mileniu si o alta viziune de perspectiv a a spetei, curatita si
filtrata adânc, de însasi lentila autocritica a clepsidrei umane!
Iata de ce va propunem aici Deoumanismul, ca doctrina proaspata,
oportuna si necesara, în configurarea unei noi politici, corelative! Iar
pentru ca aceasta religie sa poata avea o penetrare rapida si
activa, eficienta, care sa marcheze si progresul fata de tot ce a
fost pâna la ea, are nevoie de o expresie politica, de putere
politica, de organizare politica, cu alte cuvinte de PARTIDUL
DEOUMANIST ROMÂN!
*Si vom spune de la începutul lucrurilor, pentru a nu lasa loc
de confuzie ori de strâmba judecata:
1) Deoumanismul nu este împotriva nici unui Dumnezeu, al
nimanui, dar, îl sustine si crede neclintit, numai într-unul singur,
Dumnezeul Curcubeu al Omenirii, Creatorul Totului;
2) Deoumanistii nu pun la îndoiala existenta lui Hristos (ori a
altora asemeni) sau faptele deosebite, posibile, ale acestora. Noi
spunem numai, raspicat ca: nu credem si nu vom crede niciodata
în dumnezeirea integrala a nici unui om! Fiindca noi stim ca toata
spita oamenilor este numai înscânteiata de Dumnezeu, dar nici un
om nu poate sa fie, el însusi, vreodata, Dumnezeu! Atât!
*Însa cum e posibil sa fie, vor obiecta unii, simultan: si religie
si politica? Hai sa ne explicam:
1) Religie, da! fiindca se bazeaza pe un sistem cultic
coerent si viabil, sub flamura unificatoare a Dumnezeului Curcubeu,
Tatal Natiunii cu drepturi egale a umanitatii întregi;
2) Politica,da! pentru ca vrea sa schimbe fata lumii printr-o
conducere meritocratica a competentelor si calitatii, iar meritocratul
este politicianul credincios, sincronic, al aceluiasi cult! Care doreste
sa faca din omenire Natiunea Planetara a Legii, sub ochiul unui
singur Dumnezeu Tutelar.
3) Cu manifestare civica,da! pentru ca se inspira dintr-o
religie deschisa, la purtator, bazata pe autoconvingere intima si nu
pe ritualul de templu, pe sacerdoti în spectacol, pe recuzita tipica. Iar
pentru ca se exprima în social, fara temple si altare, este pentru
aceea un cult civic, popular si desacralizat, care-si poate construi un
partid pe masura, în stare sa-i exprime pe deoumanisti în spectrul
lumii libere, concurentiale.
4) Deoumanista, da! pentru ca omul este gloria înscânteiata
a tuturor operelor lui Dumnezeu si vectorul prin care umanitatea se
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apropie de spiritul sau cel sfânt si alcatuitor, singurul care cunoaste
drumul catre El. În acest mod, pâna vom ajunge sa conturam o
civilizatie a fericirii, trebuie, mai întâi, sa cladim o cultura a pacii! Iata
una dintre intentiile noastre capitale. Noi avem convingerea ca este
loc sub Soare atât pentru toti oamenii lumii, cât si pentru toate
credintele lor pro-umane. Noi nu interzicem pe nimeni, în limitele
normalitatii de manifestare civilizata si dorim ca fiecare cult sa
traiasca exact atâta vreme cât au nevoie credinciosii lui de propria
manifestare si pentru cât se simt ei acoperiti în gânduri si în simtiri
de expresia lui sloboda.
*PDUER vine la conducerea societatii considerând ca
toate partidele traditionale, care au avut pâna acum acces la
putere, au fost compromise de putere!
*PDUER, are convingerea ca, daca ordinea veacurilor
vechi a fost religia, iar a veacului ce a trecut a fost economia
(aflata înca în dezvoltare si extinctie) ordinea veacurilor care vin,
trebuie sa fie Legea! Care sa ne conduca la o umanizare
integrala, într-o natiune pasnica a oamenilor rationali si
sensibili, ziditori avizati ai planurilor Tatalui Unic, sub ochiul lui
atoatevazator. Acest partid meritocratic, este linia întâi a ideologiei
civic-religioase a deoumanistilor, iar noi, întemeietorii lui, ne-am
nascut în Patria Fluida a Limbii Romane si militam pentru o
umanitate optima si îmbunatatita, prin conducerea meritocratica.
Desi nu este un concept propriu, "meritocratia" contextului
deoumanist, nu înseamna nici "omul nou" superior, arian si nu
formeaza nici "poporul unic muncitor" de sorginte totalitarista. La noi,
meritocratii sunt aceia care conduc, având confirmate în
anterioritate capabilitatea, competenta si experienta. Acestea
fac parte din propriile ei componente de baza, care obliga ca
"mesajul credintei sale "este vital sa devina convingere si ideal,
pentru oricare deoumanist meritocrat, adica, pentru oricare politician
deoumanist!"
*PDUER va fi rom ânesc la pornire, pan-european în
dezvoltarea pe termen mediu (simultana integrarii) si la fel de
internationalist, deodata cu extinctia si înaintarea globalizarii
tehnologice, politice, economice si informationale a lumii.
*Pentru PDUER, globalizarea nu înseamna încovoierea
slugilor sub biciul aceluiasi stapân, ci înseamna unirea
libertatilor culturale specifice si traditionale, ale patriilor
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lingvistice care au consimtit sa-si asume implicarea distincta,
sub acelasi dirijor al tuturora, Dumnezeul Curcubeu al
umanitatii!
*Aducem elogii democratiilor occidentale si omului lor liber,
cultivat si generos, care face functionala, în echilibru, convietuirea în
acelasi timp, atât a bubei cât si a diamantelor! Fara o astfel de
permisivitate, n-ar fi fost posibile aparitia si afirmarea ideilor
deoumaniste, ca germene a unei mari religii, speram! Pentru ca,
este prima si deocamdata singura religie propusa a democratiei,
fiindca, ea vizeaza unitatea generala atât prin început si continuitate,
cât si prin sfârsitul întregii umanitati întru acelasi Dumnezeu Creator.
Fara aceste societati democratice ale occidentului, dar mai ales fara
drepturile acordate omului de cea mai puternica democratie a lumii,
de americani, fara puterea acestui sistem deci, pe care îl
consideram pâna la noi preumanist, deoumanismul n-ar fi putut sa
fie astazi nici de conceput si nici posibil în fapt!
*PDUER vorbeste omului înca din capul locului:
1) ca este egal cu sine si cu ceilalti prin aceeasi ascendenta
si acelasi izvor;
2) aminteste lumii ca omul se poate împlini într-o viata,
integral, printr-o traire în Lege, în Creatie si în Iubire;
3) iar în acest timp existential, omul îsi poate întâlni si
consuma atât fericirile proprii cât si propriile drame;
4) ca este finit si imperfect ca si carcasa, dar dumnezeesc
prin spirit si simtire;
5) ca are o sansa la reîncarnare daca si-a slefuit neîncetat
spiritul care va sa-l duca mai aproape de Creator si de ghemul sau
energetic fertil si peren, de genialul Nod al Luminii;
6) ca Dumnezeu ne-a cladit diferiti în aceeasi Republica
Planetara a Oamenilor, în care vom spune mereu ca suntem egali
prin nastere, prin acelasi sânge rosu care ne curge în vine si prin
acelasi numar de cromozomi ai speciei;
7) ca acest om nu are nevoie de nici un mântuitor care sa se
sacrifice pentru el, fiindca omul însusi se poate mântui singur,
platindu-si cu propria moarte pretul întreg pentru viata care i-a fost
daruita si a folosit-o;
8) ca nici un alt semen al nostru nu trebuie sa se constituie în
"pret de rascumparare a pacatelor celorlalti", în "mântuitor" adica,
prin moartea lui deliberat sacrificiala. Fiindca si El, fiind tot om, deci
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copil al aceluiasi Tata, viata lui nu are cum sa pretuiasca mai mult
decât viata mea, sau decât a ta si noi la fel de oameni fiind, ca si toti
ceilalti congeneri.
*La întrebarea "pentru ce a fost creat omul" catehismul
catolic raspunde asa: "pentru ca sa-l iubeasca si sa-l slujeasca pe
Dumnezeu în viata aceasta si ca sa se bucure de El, deapururi, în
viata cealalta". Noi zicem altfel: consideram ca n-avem nevoie de
asigurarea fericirii si dreptatii într-o alta lume promisa, din moment
ce aici, pe Pamânt, traim, iubim si cream, gasindu-ne astfel si
amaraciunea si savoarea bucuriei vietii, cât si dreptatea si
nedreptatea, printre aceia asemeni noua, cu care ne masuram, dupa
standardele comune de convietuire, pe care ni le-a coborât în social
tot El Tatal, cu veacuri în urma. Si toate acestea, care ne motiveaza
si ne mentin combustia vitala, ni le vom plati noi singuri cu vârf si
îndesat, la momentul soroacelor, cum enuntam, prin propriile
noastre caderi în mineral! Asadar putem socoti ca, în fiecare dintre
noi, traieste si mântuitorul propriu, iar propunerile altor sisteme nu
sunt decât butaforie de bâlci si inventii indecente, ori povesti de
adormit copiii, cam de doua mii de ani încoace.
*Si trebuie sa recunoastem ca a fost cam prea lung somnul
umanitatii care "s-a grabit" sa nasca monstri si ca el mai
functioneaza si acum. Iar pentru ca am ajuns sa fim siguri doar
pentru o viata unica, comandamentul existentelor noastre,
fatalmente scurte si ireversibile majoritar, ar trebui sa fie:
"traiti-va clipa, cu ochii la Dumnezeu!" Iata pentru ce noi nu
suntem nici de stânga nici de dreapta si pentru ce ne simtim
motivati a ne considera "de centru-sus!"
*Iar daca nu exista nici un pacat originar, înseamna ca navem nici datorii de platit, nici drepturi suplimentare de revendicat.
Fiindca aceia care au fost izgoniti din Rai, stramosii Adam si Eva siau rascumparat prin cadere pacatul lor originar, iar de la ei încoace,
noi nu mai avem nimic de plata. Nu trebuie sa traim cu constiinta
nici unei vini inepuizabile, ci cu aceea de a fi demni de darul
vietii care ni s-a oferit. Trebuie sa traim ca oameni liberi în lumea
Terrana si nu trebuie sa murim ca sa putem deveni spectre libere
sau pârjolite, în lumea terifianta a subpamântului satanizat. Atâta
vreme cât aici pe Pamânt, traim atât piscul cât si abisul si raiul prin
fericire si infernul prin suferinta, nu ne mai încânta nici o perspectiva
prezumtiva si nu ne mai tenteaza nici un alt "bine suprem", ca atribut
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al altor vieti, poate desfasurate în alte straturi geologice viitoare, ori
în alte atmosfere înalte. În acest caz, sa-i multumim lui Dumnezeu
pentru ca ne-a daruit ACESTE VIETI, în care avem timp sa-i
dovedim ca suntem oameni adevarati.
*De ce Deoumanism si de ce PDUER? Pentru ca, acum
traim în plin grotesc si în plin absurd: uitati-va în jur si
constatati situatia alarmanta, canceroasa, care se constituie în
conducerea societatilor prin tirania mediocritatii, care
orienteaz a eronat si hotaraste monstruos sensul unei mari
sume de evolutii, cu efecte extrem de daunatoare pentru partea
majoritara a popoarelor. Exemplu minor cu efect major: amintiti-va
ce s-a întâmplat în Grecia, în prima parte a acestui an 2006, la a 51a editie a Eurovision, când, niste finlandezi terifianti, "o trupa rock", a
câstigat un concurs international "pop", sub presiunea atitudinii
"naspa" ori "cool", a prostiei tinere jemanfisiste, care a demonstrat
ca, efectiv, poate fi revoltator de eficienta, prin manevrarea SMSurilor din dotare. Dar acest mers al lucrurilor, trebuie sa
recunoastem, ca poate întoarce lumea pe dos si o poate retrograda.
Pericolul este real si chiar mai grav decât îl subliniaza mediile
informationale. Vedeti de ce a trebuit sa apara deoumanismul?
Pentru ca suflul mediocritatii colective, majoritare, impune ca
model antimodelul si aceasta tendinta maladiva trebuie
contracarata de noi! Pentru ca exista pericolul ca aceasta
mediocritate dominanta sa sugrume si sa ucida democratiile! Si
iata cum realitatea nu este, de multe ori, opera rationalismului. De
aceea îndemnul nostru este: TREZITI-VA ÎN DEOUMANISM!
*Pentru ca, mai întâi, viata românilor e necesar a fi
schimbata; priviti sincer si cinstit si observati ca toate aliantele postdecembriste au fost cârdasii fara Dumnezeu! Ca la toate nivelurile
ne conduc niste cameleoni gri, ca niste veritabile cenusare, ale caror
spirite pâcloase si înnamolite în faradelege n-au reusit decât sa-i (si
sa ne) întepeneasca în tranzitie.
*Noi domnilor, PDUER, suntem "generatia asteptata",
suntem Nordul busolei, cu Dumnezeu în frunte! Sigur ca la
început vom avea si tribulatii si inconsecvente. Dar veniti lânga noi,
cei care va stiti cei mai altruisti, cei mai omenosi si cei mai rigurosi
dintre cei capabili. Numai asa vom putea avea în efortul nostru cât
mai putine imputatii si cât mai multe reusite.
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*Noi nu dam averi, noi dam dreptate, prin cultivarea
competentelor! Noi oferim sansa sa se demonstreze în plan
social ca OMENIA redevine autoritate!
*PDUER considera ca fata vietii si a naturii este însasi fata
lui Dumnezeu, cu miliardele lui de chipuri. Si asa privindu-l, veti
vedea ca nimic nu este imuabil, oameni buni si fratii mei. Dumnezeu
e însasi transformarea si El este în fie care clipita acelasi chip
cu alte fete. Daca Dumnezeu însusi e transformarea si nimic nu ne
este dat pentru totdeauna, de ce am tine cu dintâi de niste alte religii
milenare?
*PDUER-ul este si el,ca si Mentorul sau Unic, partidul
transformarii calitatilor si al perfectionarii vietii omului! Porniti
schimbarile de acasa, pentru ca România sa nu mai fie "tara
nefericitilor mitocani si tolomaci" cum ne spun unii! Faceti de aceea,
din România noastra, tara de început a umanitatii optime, prin
afirmarea spiritului creator de care nu este lipsa aici! Pe cale de
consecinta, se cuvine ca deoumanistii sa nu ridice niciodata armele
de distrugere pe soclu, sa nu idolatrizeze nici un simbol al pieirii, nici
o unealta a distrugerii si nici pe purtatorii lor. Cei din PDUER
trebuie sa fie simpli osteni ai pacii, ai convietuirii în demnitate
si curatire, ai iubirii interumane si a geniului lor creator,
"pierduti" în anonimat si în recunostinta generala.
* PDUER constata ca disolutia statului se justifica printro privatizare integrala si ca, pentru indivizii stapâni si
independenti, liberi si super bogati, nu exista nici patrie si nici
patriotism. Daca vreti sa supravietuiasca statul protector pentru
nefericiti si nedotati, ori pentru aceia fara mijloace de afirmare, cât si
pentru o buna si functionala administrare a lui, lasati cezarului ce e
al statului, ori invers! Pentru ca, tara nu se cara nici în valize si nu se
ia nici pe talpile musteriilor,iar fara o structura statala care sa nu
fie "neamul prost ori ruda saraca" a indivizilor nerusinat de
bogati, nu se poate vorbi nici de independenta si demnitate
nationala si nici de identitate etnica.
*PDUER, va sfatuieste sa nu faceti binele cu sila nimanui!
Fiindca s-a dovedit de viata ca prostii nu stiu ce sa faca cu binele,
iar multi dintre ei îl pervertesc. În sensul acesta, un unchi de al meu
plecat de acasa, Aluicu, avea o vorba: "sa nu-i îndesi nimanui în
fund dopul binelui cu madularul, ca el bese si ti-l da afara!" Dar nu
uita ca, atunci când tu simti ca ceva te coboara, musai trebuie sa
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zvâcnesti si sa urci, obligatoriu! Iar daca nu-i faci unuia binele cu
sila, sa nu-i faci nici raul de placere!
* Atâta vreme cât nu suntem tarati de nici un handicap
natural, nu avem nici un complex si nici o inhibitie, în raport cu toti
ceilalti oameni si plecând cu totii de la aceeasi linie de start, credem
ca, ce i se cuvine unuia, la tot atâta are dreptul sa spere si celalalt!
Noi nu vrem sa fim nici saraci si cinstiti, nici goi si flamânzi. De
aceea, ne afirmam personalitatea si ne cerem drepturile ei,
neconstrâns în vre-un fel sau altul, alaturi de congenerii asemeni în
efort, în colegialitate si aspiratii de breasla!
*Noi nu avem nimic cu oamenii ci cu faptele lor; cine comite
raul trebuie sa suporte consecintele, prin institutiile consacrate sa-l
sanctioneze.
*Numai facând ceea ce-i place, omul se simte împlinit;
munceste cu placere si se bucura zilnic de roadele efortului sau.
Asadar, daca traim zilnic, daca mâncam zilnic, consumam zilnic,
trebuie sa si muncim zilnic. Numai Duminica -ziua Soarelui- trebuie
s-o sarbatorim prin reâncarcarea cu spirit si delicatete. Nu
încurajam nici un alt ritual decât pe acela al muncilor
socialmente
nece sare,
unde
ritualul
este
egal
profesionalismului si datoriei!
*Fiecare, în activitatile care-i plac, ori adiacente, se poate
exprima prin hobiuri si astfel, împlini integral. În afara orelor de
program angajat, orice timp al omului trebuie folosit si nu risipit.
Acceptând calendarele si orarele muncii angajate, acceptam
dictatul social al muncii necesare. Munca la serviciu este nu
numai responsabilitate si datorie sociala ci si unul dintre
prilejurile de a-ti manifesta adevarata personalitate si de a-ti
afirma onorabilitatea. Ea iti asigura si câstigul pentru familie,
pentru majoritatea nevoilor ei. Unui om care munceste onest, nu
trebuie sa-i lipseasca pâinea si leguma de pe masa familiei lui si nu
trebuie sa aiba grija zilei de mâine. Societatea este obligata sa-l
rasplateasca, sa-i asigure necesitatile si pretul lor! Numai asa se
onoreaza reciproc. Asadar, PDUER-ul accepta numai doua
dictate:
1) Al tainei Dumnezeiesti;
2) Al activitatilor vitale si socialmente nece sare!
* PDUER, va fi formatiunea oamenilor capabili si merituosi,
devotati comunitatii lor dezinteresat, la care vor avea acces printr-o
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adeziune scrisa si semnata "proprio manu", liber exprimata si
conceputa, formulata de catre toti oamenii inteligenti, corecti si
nelacomi ai luciditatii, care au hotarât sa nu mai faca degeaba
umbra pamântului! (Criteriile si rigorile accesarii în PDUER, vor fi
specificate în detaliu de statut, iar demnitarii acestui partid vor
depune la intrarea în mandat un juramânt special si sacru.)
*Toate eforturile PDUER se fac sub stindardul Ochiului Solar
Dumnezeesc si sub flamura sa si, reafirmându-l esentialmente pe
Dumnezeul nostru Curcubeu cel simplu, coborât si risipit în
umanitate. Astfel noi ne aducem geniul creator acasa, pentru ca lam regasit si astfel, lânga El va invitam alaturi si pe voi. În acest
mod, deoumanistul se închina si îsi spune rugaciunea, cu ochiul
catre Soare (cu siguranta, unul din multiplele componente ale
Nodului Luminii Dumnezeesti). El nu se apleaca în fata icoanei unui
alt semen "sanctificat", profitabil de catre casta clerului initiat si
pervertit la lacomie,pentru ca acesta ia un rând de piele si de pe viu
si de pe mort. Chiar folosind dubla masura a taxelor de ritual, într-un
fel evidentiate în registrele altarelor si în alt fel curgând în
buzunarele sutanelor popesti.
*Pe Dumnezeul nostru l-au "asasinat" fara rost ateii, o
vreme, a fost ciopârtit de parlagii ideologici un timp si a fost
îndepartat de la sufletul lor, de catre orbetii altor motive! Acum l-am
gasit si lânga El va invitam alaturi si pe voi. Pentru aceia care
gândesc ca noi, El este steaua polara, sensul si finalitatea vietii!
*Pe noi, PDUER-ul, abia acum democratia ne-a
descatusat si ne-a lasat sa gândim liber, sa concepem si sa
actionam ca fii ai Patriei Fluide a Limbii Romane Natale, aici, la
burtile Dunarii! Si de aici încolo, catre alte zari.
* Pentru PDUER, întreaga noutate conceptuala si executiva,
în exercitiul conducerii de stat si în sistem, va fi exprimata, la nivelul
tuturor sferelor vietii sociale, prin aportul celor mai stralucite creiere
disponibile (liber alese dintre cele liber angajate) si cu administrarea
meritocratica cea mai avizata a lor, acceptate în conclavele de
conducere si expertiza, care vor fi alese de comunitatile colegiale,
exclusiv dupa criteriul calitatii prestatiilor umane si profesionale deja
deovedite;
*PDUER, se va baza, în toate eforturile, pe participarea
clasei mijlocii motivate, nelinistite si de aceea firesc prospere,
pe toate spiritele tinere constructive, inovatoare si modelatoare,
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pe acei oameni care îsi încep zilele vietii croind si facând, pe
aceia care, daca nu pot face binele diurn, macar nu fac raul
constient;
*Deoumanistii pleaca de la ideea ca nimeni nu e perfect,
nimeni nu e sfânt, nimeni nu e paria sau proscris! Ca, în limetele
speciei umane, cu totii suntem perfectibili si angajati constient sa
luptam pentru aceasta; Singura perfectiune etalon si singurul
mentor etalon, în toate planurile, este Dumnezeul Curcubeu al
Umanitatii!
* PDUER, în contextul europenizarii si globalizarii vietii sociopolitice si economice de la noi, cultiva si respecta cu sfintenie
valorile nationale traditionale , cultura specifica a românilor si
afirmarea acesteia în concertul partenerilor egali ai lumii, ca
voce autentica si manifestare originala! Socotim ca primul mare
precursor al deoumanistilor români a fost, involuntar, sculptorul
Constantin Brâncusi!
* Ca deoumanisti, nu avem nici un complex în fata lumii, nici
de superioritate nici de inferioritate, socotim ca-i suntem datori
vietii cu o singura moarte, iar umanitatii numai cu geniul nostru
creator aplicat. Suntem mandri ca ne-am nascut în Patria Fluida
a Limbii Române si traim în adevarul Dumnezeesc, ca fiecare
dintre noi este unic si diferit, în contextul aceleiasi rase. Ne
definim a fi, de asemeni, cetateni euromâni ai Natiunii Umane si
oriunde se vorbeste si se lucreaza româneste , acolo e si patria
noastra spirituala, egal respectata ca si aceea geografica ce nea adoptat;
*PDUER, considera ca, fiecare suntem irepetabili, în
institutiile propriilor noastre personalitati nominalizate, de aceea va
învitam pe oricare sa nu treceti peste noi si nici macar peste umbra
noastra, care ne doare daca o calcati, bagati de seama! Iar faptul în
sine, pentru asta, va va deveni rasplata. Noi cultivam moralitatea,
etica ortodox-deoumanista, civismul participativ si responsabil,
respectam legile vietii si ale societatii în care traim, plus harul
îndumnezeirii cu care suntem fiecare înzestrati, înca de la
nastere;
*Deoumanistii cred în afirmarea si evolutia omului liber,
prin acordarea de sanse primare egale tuturora si prin credinta
în victoria celui mai bun; De asemeni, credem ca, prostia este atât
un pacat cât si o boala genetica. O vom tolera critic, din umanism si
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pentru recunoasterea diversitatii în unitate, dar o vom limita si o vom
combate, ca fiind de fiecare data a altora; însa nu o admitem în
rândurile noastre! Eventualii rataciti printre noi, dovediti de prostie,
trebuie sa se retraga discret si um il, în zone în care handicapul lor
poate gasi toleranta biologica necesara, sau unde este minimal
pernicioasa public;
*Noi deoumanistii nu suntem de acord cu axa în jurul
careia pivoteaza întreaga filozofie a corectitudinii politice, a lui
"politically correct", îmbratisata de vestici. De aceea vom lupta
consecvent, cu onestitate si echilibru, împotriva bolilor morale si
etice, mostenite, ori aparute spontan, a pacatelor fundamentale,
personale si colective, care sunt: nechibzuinta, lacomia si tradarea,
prostia si trufia, puturosenia vâscului si a paduchilor, violenta si
decaderile abrutizante si dezumanizante, prin viciu. Am precizat ca
putem sa toleram multe, dar niciodata nu vom accepta sa fim ceea
ce se cheama "prosti de buni".
*PDUER-ul, nu agreaza pedeapsa cu moartea, însa doreste
ca, în cazul condamnarilor pe viata, meritate si motivate de sentinte,
acestea sa nu fie nicicum revizuibile, micsorate ori amnistiate, ci,
integral efectuate prin munca obligatorie, conform programelor
institutiilor penitenciare. Consideram ca, omul care omoara voit, care
violeaza, tâlhareste, ori e pedofil, se descalifica singur, e animal retiv
si trebuie constrâns la stanoaga! Drepturile omului sunt
operationale si viabile în libertatea omului, pentru oameni si nu
pentru bestii!
*Deoumanistii declara public: -nu suntem rasisti,
fundamentalisti, anarhisti, comunisti, fascisti, antisemiti,
teroristi, dar nici prosti de buni! Sprijinim si respectam toate
mionoritatile lumii: naturale, culturale, artistice, profesionale.
Combatem cu fermitate numai minoritatile viciului, ale pacatului
si fara-de-legii, pe cele anarhice si antiumane si pe acelea
izvorâte din instinctele descalificante.
*PDUER, va milita pentru generalizarea principiului "omul
potrivit la locul potrivit în momentul necesar" pentru ca, numai asa
credem, ca omul va sfinti locul sau de munca si viceversa.
*PDUER, va cultiva cu prioritate învatamântul national si
educatia de performanta, precum si dezvoltarea culturii si a
stiintei românesti de vârf, deopotriva cu valorile traditionale
specifice. Noi vom forma si sprijini elitele si le vom crea culoare de
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oportunitate pentru realizarea si afirmarea lor deplina în tara de
origine. Îi vom ajuta de asemeni, pe cei slabi si nedaruiti,
institutionalizându-i si protejându-i, asigurându-le un trai decent.
*Vom manifesta grija si sprijin special pentru batrâni,
resocializându-i, functie de disponibilitatile fizice si psihice ale
fiecaruia si mai ales, pe aceia singuri si stingheri, ori care se ofera
voluntari. Consideram ca moartea îi elibereaza pe multi, dar
singuratatea îi asasineaza pe toti! Noi credem, de aceea, în dictonul
conform caruia "Cine n-are batrâni sa-si cumpere".
*Pentru a-si demonstra înca din start pan-europenismul,
PDUER-ul, va revendica, simbolic, pentru spatiul matrice al aparitiei
sale, toata valea Dunarii, din Muntii Padurea Neagra pâna la gurile
Deltei, de la Marea Neagra. Pentru acest spatiu (practic de la Baltica
la Pontul Euxin) pe care-l consideram legitim -pentru manifestari,
influenta si actiune, cu precadere în spatiile riverane pe curs ale
Dunarii- ne vom lupta, mai întâi, sa-l câstigam relational si spiritual
de partea noastra, reînscânteindu-l ca deoumanist! Noi însa, îi vom
reprezenta si capacita alaturi, pe toti românii lumii, daca si ei ne
vor dori si ne vom sprijini pe ei de asemeni!
*În sensul celor deja spuse, vom actiona cu eforturi
nelimitate, pentru o spiritualizare accentuat deoumanista a vietii, în
toate asezarile pe cursul Dunarii, mai întâi. Fiecare varianta
nationala partinica, se va bate pentru prioritati în propriul sau
segment euro-dunarean, cu proiecte fezabile, bine documentate si
motivate, care sa absoarba învestitii mari si durabile, pentru
constructii rezolvabile unitar, pe termen mediu si lung.
*Iar pentru a ne confirma vocatia profund deoumanista,
globalista, unificatoare, sub unda nepereche a Dumnezeului
Curcubeu, propunem ONU îmbunatatirea structurii sale
operative, cu o sectiune ilustrissima, DIVIZIA DE GENII! Care va
fi ca un conclav al mintilor celor mai stralucite ale popoarelor, care
vor rezolva optim cauzele tulburi ale umanitatii amenintate si care va
consilia orientat si concertat, însasi conducerea lumii. Aceasta
pentru ca geniile nu sunt numai mândria de marca a popoarelor
unde s-au nascut, ci sunt tezaur nediscriminat al umanitatii întregi!
Pentru a ne demonstra amplitudinea si temeinicia credintei, vom dori
sa începem printr-un proiect grandios de investitii în
"INFRASTRUCTURA, PENTRU EVITAREA INUNDAT IILOR". Care
sa fie un proiect coerent de îndiguire a Dunarii "d-a capo al fine".
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Pentru care sa se întreaca în concepte maiestre cei mai mari
specialisti din orasele riverane fluviului si din alte tari, cu situatii
asemeni. Si poate, la sfârsitul acestui proiect vom parcurge digurile
Dunarii, de la Hamburg la Constanta, ca pe Marele Zid al Apelor
Albastre.
*Pentru aceea, la momentul potrivit vom lupta cu toate fortele
noastre unite, pentru a obtine de la U.E. întelegere, participare,
sprijin si finantare, pentru a putea împlini integral, o protectie reala,
pe tot parcursul transnational al fluviului european în discutie. Va
dati seama ce proiecte vor înfierbânta mintile destepte, din
Germania pâna în Ucraina? Câte locuri de munca se vor oferi?
Câte localitati vor înflori? Va fi vorba de înfrumusetari, modernizari,
turism civilizat, colaborare pe multiple cai, avantaje interculturale,
veselie, frumusete, încântare, tinerete, fraternizare, DEOUMANISM!.
*PDUER este constient ca, pentru a ne integra în Casa
Europeana Comuna, fara probleme, românii trebuie sa vina de
la acasa lor cu ce au mai bun si mai performant în stiinta, arta,
tehnologie si cu ce au mai bun în traditii si spiritualitatea
specifica. Numai asa ne putem impune în Europa unita, cu
prestigiul marca RO.
*În acelasi timp, vom cere institutiilor europene abilitate,
sprijinul pentru crearea la Calarasi a Centrului Spiritual Deoumanist
Român si vom înfiinta o fundatie pe masura, în paralel cu
constituirea Universitatii Interculturale a Dunarii, pentru pregatirea
de specialisti deoumanisti în toate zonele de interes ale cultului si, în
general, pentru progresul uman, pentru protejarea vietii si a naturii.
Functie de aceasta, vom cere acordul pentru a fi acceptat ca Imn al
Internationalei Deoumaniste, valsul Dunarea Albastra al lui Strauss
iar pentru Imnul National al PDUER vom recomanda "Valurile
Dunarii", al lui Ivanovici. În ambele situatii vom crea concurs
international si respectiv national, pentru texte inspirate de muzica
respectivilor.
*PDUER cere membrilor sai: -în tot ce faceti, bazati-va pe
valori! Numai asa rezultatul muncii voastre va deveni si el o
valoare! În acest context, PDUER, va lupta pentru asanarea si
salubrizarea vietii diurne a cetateanului, pentru o existenta publica
sanatoasa si morala, pentru siguranta locuitorului, a averii sale si a
vietii tuturora.
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*Si înca mai trebuie sa facem precizarea ca: prin PDUER,
înfiintam primul partid euromân care e simultan meritocratic,
dunarean-european si globalist deopotriva. Care nu e nici de
stânga nici de dreapta, care respecta toate punctele cardinale
dar care priveste în sus, catre Dumnezeu, cu care merge înainte
sa reaseze lumea, pentru ca lumea e a acelora care o fac mai
buna! Asadar, suntem un partid de centru sus si suntem si primul
partid al lumii care se declara asa! Aceasta pentru ca noi credem în
Dumnezeul Curcubeu care e atât Axa Vietii cât si centrul ei. Si care,
Curcubeu fiind, e întotdeauna peste noi, adica deasupra noastra,
ghid protector si unificator!
*PDUER, va fi altceva decât toate doctrinele de pâna
acum, izvorâte din preumanism, pentru ca: -se va conduce dupa
preceptele primei religii democratice, exprimate si structurate
ca Deoumanism, prin pârghii civice si meritocratice; -va lucra
cu parteneri egali, care sa-si asume responsabilitatea explicit si
consecintele ei, fara complexul mostenirilor vinovate si fara
prejude cati perturbatoare ori restrictive; -isi va porni si corela
întotdeauna actiunile de la o analiza si evaluare corecta, la
obiect, catre forme optim dezvoltate, gândite si acceptate mai
întâi de specialisti, de cei mai straluciti dintre activi. Asa va
demonstra realism, pragmatism, stimulare pentru sperante si
idealuri, încurajarea visurilor. Pentru ca, în fond, cine nu viseaza
frumos nu are pentru ce trai! Numai încarcarea si gâdilarea matului,
nu merita osteneala unei întregi existente!
*De ce PDUER si de ce deoumanism? -pentru ca, pâna
acum, în preumanism, am fost cu totii doar genii neîntelese si izolate
în turnuri de fildes; acum toate geniile adevarate sunt invitate de noi
în arena, sa-si demonstreze si sa ne convinga de stralucirea lor si
de propria realitate.
*Fiindca, numai arzând singuri, fiecare, ne-am irosit în
iluminarea oricum deficitara a propriilor turbari existentiale si în
mocirle diurne, iar de acum încolo, în Deoumanism, nutriti de
aceeasi flacara a generozitatii facatorilor de bine si de pace, (adica
arzând împreuna), vom deveni o forta a naturii care va schimba,
poate, însasi decizia lui Dumnezeu: în locul trâmbitatei morti
apocaliptice, va aduce, poate, colonizarea cu trunchiul genetic uman
a o mie de stele verzi!
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*Deoumanismul e si clubul oamenilor inteligenti, vizionari si
activi, clubul meritocratilor. Iar partidul nostru, PDUER, este si el
acelasi club în care nu au ce cauta hotii, prostii si viciosii! Noi nu ne am propus sa cucerim lumea, ci sa resuscitam si sa afirma m
energiile lucrative ale OMENIEI! Cu inspiratia calauzitoare, divina,
a însusi Autorului Lumii.
*Se zicea ca, în vechime, marii profeti ai omenirii erau orbi,
pentru a putea deslusi mai bine, cu ochii lor interiori, faptele lumii
ascunse; noi nu vom accepta orbirea pentru ca, mai întai, noi
suntem rationalisti luminati, sensibili si deopotriva pragmatici; pentru
ca ne conducem dupa haloul stindard al lui Dumnezeu (cu contur
heraldic solar) la lumina caruia, vom învata cu osârdie, legile Lui,
oferite noua. Aceasta pentru ordonarea riguroasa a interspatiilor
dintre noi (de valoare si identitate) pe care sa le si decriptam, cu
propriile lentile ale clepsidrei umane care suntem.
*PDUER considera ca toate celelalte segmente partinice ale
activitatilor politice nationale si internationale, vor forma si formeaza
opozitia necesara cursului democratic si preopinentii doriti, adica
challangerii respectati, în confruntarea ideologica si practica, în
urma carei conlucrari vor rezulta progresul si pasii înainte ai
societatii, tot mai bine filtrati, tot mai bine dozati si orientati, în
alternanta solutiilor optime, adaptate cerintelor imediate ale vietii.
*Noi nu detinem si nu vom detine niciodata, în cadrul relatiilor
interumane specifice, adevarul absolut; noi nu suntem grupare
factotum dar putem fi dozatorul majoritar al solutiilor oportune. Cei
care ganditi ca noi si va puteti afirma oricând excelenta, veniti-ne
alaturi, pentru ca împreuna, sa probam acest lucru!
* Politica deoumanista va fi coerenta si ferma, ca motivatie
de început si de finalitate a aspiratiilor sale; va fi maleabila, flexibila
si adaptabila, deci permanent noua si viu implicata în activitatile
diurne. Fiind prima samânta încoltita de religie a democratiei,
deoumanismul, în devenirea lui, va avea efectul bulgarelui de
zapada, slobozit din vârful muntelui! De aceea va asteptam în
avalansa, oameni buni, pentru mai binele umanitatii noastre
comune! Cum spuneam si cum vom mai spune, pâna la noi ati fost
fiecare pustiu de singuri, iar venind în clubul deoumanistilor, despre
care va vorbesc, vom ajunge cu siguranta împreuna în societatea de
domnie a Legii, ca sa putem vedea cum cuvântul "crima" va fi exclus
din limbile Lumii, pentru ca realitatea care-l defineste va disparea!
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Instinctivii vremilor revolute care vor mai recurge la astfel de gesturi
subumane, vor fi izolati ca ciumatii, de însasi faptele lor si nu vor mai
avea contacte cu popoarele Legii. Va prevenim ca, pâna la curatirea
Lumii în care ne angajam, e drumul lung si necajit dar, cu
Dumnezeu înainte, merita efortul si lupta!
*Deoumanistii nu fac profetii! Noi va expunem o
nazuinta, va aratam calea si va învitam alaturi de noi în ham,
pentru a ne biciui singuri ratiunea si vointa, pentru a face din
sperante fapte concrete. Tot ce veti realiza, implica libera alegere
si hotarâre subiectiva, dar, ca finalitate, se topeste în expresia
rezultatului colectiv. Am precizat ca va învitam la ordine, nu la haos.
Dorinta individuala, prin aderarea acesteia la exact clubul despre
care va hotarî ca o exprima, întregeste dorinta reunita a acelei
comunitati, la care va sa adere. Si astfel, el nu se pierde în
anonimatul colectivitatii, ci se regaseste confirmat în forta ei de
expresie! Luat în modul, individul în sine, nu are la el decât zestrea
propriei libertati si personalitati, iar contributia si aportul lui, devin
consemnabile si remarcabile, numai prin alaturarea acestora, în
exprimare vie, la comunitatea celorlalti, asemeni, la faptele si
operele lor.
*Nimeni nu adera la noi în necunostinta de cauza! La noi
vin numai aceia carora nu le lipseste exercitiul muncii si cel al
dreptei jude cati, iar preceptele care ne anima pe unii, sunt
obligatorii pentru toti, fara exceptie !
*Nu au ce cauta printre noi hotii, prostii si criminalii, violatorii,
incestuosii, marii mincinosi dovediti public, fraudatorii si delatorii,
tortionarii, anarhistii, teroristii, handicapatii mintal si antiumanistii.
Pentru aceasta, la adeziune, fiecare doritor a fi deoumanist, va
declara sub semnatura proprie, ca nu a facut parte din niciuna dintre
structurile tagmei interzise.
*PDUER, va analiza cu echidistanta si obiectivitate fiecare
situatie neobisnuita ori anormala ivita în interiorul sau. Care va fi
judecata si solutionata de conclavul competentelor, în oricâte serii
de întruniri succes ive ar fi nevoie, pâna la obtinerea unui verdict
majoritar, care sa fie definitiv, irevocabil si executoriu. De aceea, el
gândeste la ziua în care, cea mai mare pedeapsa a omului, sa fie
umilirea publica prin munci sub nivelul calificarii sale, în folosul
colectivitatii. (Nu schilodire, nu detentie, nu moarte!)
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*Deoumanistii nu se straduiesc sa proclame ori sa confirme
nici un profet si nici un demiurg ori bazileu, nici un pontif sau un
guru. Ei nu vor da atestat de autentificare valorica pentru nimeni!
Deoumanismul este în profunzime si amplitudine o idelogie a
oamenilor slefuiti spiritual si în sensibilitati, care se straduiesc
împreuna sa dea civilizatiei umane ceea ce este mai bun în om
si astfel sa confirme dictonul: PER ASPERA AD ASTRA! Care
doreste sa se salveze de la sfârsitul Lumii prin apropierea de spiritul
cosmic, genitor! Este singura doctrina cultica ce nu propovaduieste
nici un armaghedon si chiar daca accepta sfârsitul Pamântului peste
miliarde de ani, odata cu implozia sistemului sau solar, concepe ca
trunchiul uman (preferat între facetiile Domnului) sa devina, datorita
spiritului, capabil a coloniza alte spatii si alte planete, ca o victorie
finala a harurilor zidite în om. Iata deci, de unde-i va veni nemurirea
omului! Pentru ca, daca Dumnezeu este autorul si stapânul
Universului vesnic si infinit, de ce n-ar fi si omul -fructul sau preferatcolonistul acestui Creator, pentru spatiile si timpii sai permisibili
vietii?!
*PDUER, considera ca, toate muncile socialmente
necesare sunt egal de onorabile pentru ca, din toate muncile se
câstiga pâinea familiei. Pe ace stea, le diferentiaza numai legile
specifice, functie de criteriile de efort si valoarea produsului
finit, de aportul înglobat în cantitatea si calitatea muncii depuse
de lucrator. În acest mod, neexistând criteriul muncii rusinoase,
exista numai munca bine facuta ori prost facuta! Iar functie de
aceasta, se va si plati, corespunzator. Pentru o apreciere corecta,
cântaritorii trebuie ridicati dintre practicienii cu cele mai bune
rezultate, într-un interval de vechime conventional stabilit. Ei trebuie
sa vada totul si sa aprecieze corect, atât recompensele cât si
sanctiunile, operativ si nediscriminant. Cu aceeasi unitate de
masura, cu acelasi etalon si fara prejudecati. Trebuie sa admiteti în
sensul acesta, ca e necesar sa dati si Cezarului ce este al Cezarului
si deopotriva sa acceptati ca "dintr-un cal tiganesc poate iesi unul
boieresc", cum se spune; în concret, vezi personalitatile unora ca:
Ion Voicu, formatia Gipsy Kings, vezi Andrea Bocelli, etc.
*PDUER, pentru o mai deplina satisfacere a nevoilor
specifice de comunicare si petrecere a timpului liber disponibil, cere
instituirea cluburilor corespunzatoare, precum altadata ale breslelor,
construite pe aceleasi afinitati, pasiuni, principii si idealuri. De

- 57 -

exemplu: cluburi de romantici si de vegetarieni, de arcasi si
dansatoare din buric (ca sa fac precizari total întâmplatoare) ori de
minoritati lingvistice sau culturale (de exemplu: clubul vorbitorilor de
limba euskera, a bascilor, sau al africanilor din Bucuresti), etc..
*Deoumanistii si PDUER considera ca ei nu fac legi, ca legile
societatii în care traiesc si cu care opereaza institutiile specializate
sunt si au fost date omului de Creator, împrumutate si adaptate
permanent de viata, cu ajutorul carora, acesta îsi conserva si
protejeaza propria existenta. Legea este una din modurile de
reflectare a ordinei divine în viata social-umana, cu scopul vadit
de a-l apara pe om de propriile-i excese si hipertrofieri. Noi
modificam cadrul, matricea, adaugând ori scazând, functie de
necesitatile legitime preexprimate!
*PDUER considera de asemenea ca toate libertatile umane
care încap în sintagma "necesitati întelese" pot sa fie perfect
sintetizate prin expresia "ce tie nu-ti place, altuia nu-i face!"
*PDUER se va îngriji ca excelentele din toate domeniile
(arta, stiinta, cultura, cercetare, profesii) sa fie sustinute ca un
privilegiu pentru comunitatile care au dat astfel de oameni si sa
creeze pentru ele, conditii de formare si perfectionare, în cele
mai bune scoli si institutii de profil, iar dupa terminarea
studiilor, sa asigure reintegrarea lor optima, onoranta, în
aceleasi comunitati.
*PDUER, se pronunta în felul urmator fata de anumite teme
majore ale existentei:
1) PDUER considera cuplul familial, casatorit, punctul
consacrarii esentiale a persoanelor în viata sociala. Pentru ca nu
poti sa devii un bun conducator de comunitati familiale daca nu esti
tu însuti familist, ori daca nu cunosti si nu respecti valorile
fundamentale ale acestei institutii. Familia aduna oamenii, îi
responsabilizeaza prin griji comune si reciproce, îi
sensibilizeaza si îi umanizeaza. Spargerea prin nesocotinta a
tiparului familial, înseamna exacerbarea egoismului si liberului
arbitru, fuga de angajamente, printr-o însingurare deformatoare si
alienanta! Ori, se stie ca vocatia umanitatii este adunarea si nu
împrastierea! Si mai trebuie spus ca deoumanistii accepta
formularea "munca l-a creat pe om" dar numai în coordonatele
lui evolutive si formatoare, iar nu în cele genetice, biologice. Si

- 58 -

daca, în felul acesta munca l-a creat pe om, putem afirma cu
tarie si noi ca "FAMILIA A CREAT UMANITATEA!"
*Deoumanistii vor înfiinta si dezvolta cadrul institutional
adecvat pentru afirmarea unei culturi proprii a lor, cultura pacii
si colaborarii, a tolerantei constructive, a rezolvarii tuturor
problemelor lumii, exclusiv prin negocieri pasnice, la masa
tratativelor.
*Deoumanistii nu vor accepta casatoriile împotriva
naturii, între cupluri homosexuale si nici adoptia de copii, în
astfel de cazuri. Actiunile lor sunt o boala dobândita a carnii si
neuronilor, nu înnascuta, iar mai precis formulat, un viciu! Pentru ei
suficienta e toleranta. Hermafroditii nu se asimileaza acestei
categorii si nu se confunda, de aceea ei vor avea un statut separat.
Atâta vreme cât fiecare dintre oameni, e dotat de la nastere cu un
sex distinct, definitoriu, ei n-au cum sa pretinda, public, dreptul la
viciu împotriva naturii. Cei autotarati în asemenea mod, se vor
restrânge si manifesta discret, în cluburi specializate si
cvasiexclusiviste. Este suficient sa acceptam diferentele si sa le
îngaduim, dar e inadmisibil sa fim prosti de buni, fluturându-le viciul,
cu consecinte de viata, cu urmari de neînchipuit pe termen lung.
*Avorturile, le repudiem. Le consideram infanticid,
imprudent si inutil, criminal chiar. Pentru evitarea lor propunem
controlul specializat al nasterilor si mai ales, în cazurile nedorite,
protectia prin contraceptie!
*Prostitutia, la fel ca si homosexualitatea, vor fi
obligatoriu
institutionalizate
în
cluburi
discrete
si
cvasiexclusiviste si ele . Veniturile din impozitele pe practicarea
acestor vicii vor fi dirijate si integrate exclusiv în proiecte de
educatie.
*Nu sustinem pedeapsa cu moartea! Sustinem pedeapsa
condamnarilor la munca silnica pe viata, definitiva, irevocabila
si negratiabila, sub nici un pretext. (Cu exceptia dovedirii tardive,
în justitie, a nevinovatiei, în cazuri ca: violarea copiilor, violarea
batrânilor, violul acelora slabi ori handicapati si în neputinta sa se
apere ori sa contracareze, crimele de orice tip, cu exceptia legitimei
aparari, tâlhariile criminale plus alte vinovatii, încorporate rigorilor
generale).
*Consideram ca eutanasierea este o chestiune delicata,
care tine de demnitatea finala a fiintei umane. Suntem de acord
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cu ea, numai daca e liber consimtita si semnata cu mâna proprie,
într-o anterioritate proxima, pe deplin lucida si cu discernamânt
integral! Momentul va fi strict stabilit si înfaptuit într-un conclav
comun, medical si juridic, atunci când omul nu mai are decât
alternativa de perspectiva a legumei pe care el nu o accepta pentru
sine. Procedeul va fi îndeplinit medical, prin injectie letala. În acest
fel, se va curma onorabil o existenta care nu mai are nimic de
adaugat în destinul ori în afirmarea personalitatii umane. O tarare a
vietii prin mocirla vegetativitatii, este o prelungire a umilintei,
neputintelor inconstiente si o suferinta inutila, prin prelungirea unei
etape care nu mai foloseste nici macar posesorului.
*PDUER isi va impune acum, expres, dreptul la afirmare,
întrucât se considera doctrina vital nece sara pentru
restructurarile politice si morale ale natiunii, în chiar acest
moment istoric al preaderarii României la U.E.. Si crede ca este
cea mai potrivita si dotata linie întâi, în lupta pentru globalizare.
*Pentru ca a sosit timpul sa se schimbe fata lumii si
substanta ei, iar noi suntem zidarii cei mai calificati; anuntam ca
vom conduce prin operatorii nostri meritocratici, dupa criterii real
democratice si exclusiv calitative, profesionale si eficiente si în
conformitate cu credinta care ne este si ideologie politica.
*Pentru ca lumea e din ce în ce mai haotica, mai debusolata
si mai confuzata, este nevoie ca ea fie adusa la ordine prin lege,
inclusiv societatea româneasca, aceia careia deceniile de comunism
i-au alterat orientarea si i-au pervertit simturile. Este momentul sa ne
adaptam la sunetul vietii optime, pozitive si în curatire etica si legica.
*Neavând trecut politic nu avem de rascumparat nici o
vinovatie si nu ne-au ramas de niciunde polite neachitate; credem cu
sfintenie ca este loc sub Soare pentru toti copiii lui Dumnezeu si
suntem în sensul acesta, practicantii egalitatii în specie, în fata
tuturor legilor. Acceptam ca pe un mozaic complex împlinit al
vietii diferentele dintre oameni, care sunt definite prin
manifestarile firesc deosebite ale indivizilor în social.
* Deoumanistul si PDUER au învatat din practica faptul ca ce
e mult strica si ce e putin nu ajunge. Si-am mai observat ca, pe
lânga tot ce i-a creat omului, ca ajutor în viata, Dumnezeu l-a mai
ajutat sa se foloseasca si pe sine. În contextul acesta, calea cea mai
sigura pentru PDUER, va fi drumul de mijloc. Si grija permanenta de
a nu ne îneca cu preamultul!
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*Ca si substanta a unor idei generale, PDUER isi trage seva
din spiritualitatea monoteista, adaptata evolutiei la zi, a
precrestinismului si tindem sa devenim partidul prezentului continuu,
atât cât va vrea Dumnezeu;
*Telul nostru spre care ne îndreptam este, în plan uman,
atingerea dreptului la fericire, prin creatie, procreatie, prin
cultivarea pacii si a legii într-un proces existential meritocratic,
sub stindardul genialitatii tutelare; Iar în plan ideal, dorim sa
finalizam râvna noastra prin apropierea tot mai constanta de
mentor, de aceea facem eforturi pentru ascutirea noastra
spirituala si a sensibilitatilor, prin perfectionarea metodelor si
cailor si prin propasirea prin duh, care sa permita popularea
Cosmosului cu deoumanistii înscânteiati.
*Fiind primul partid al întâiei doctrine religioase a
democratiei, noi vom recompune drumul catre o societate a
echilibrelor, învatând din greselile evolutiei si nu ignorându-le,
constienti ca nimic nu este nou sub Soare. În acest mod, noi
respectam si acordam consideratia cuvenita trecutului, savuram
roadele prezentului si anticipam viitorul prin lucrari durabile necesare
viitorimii si netoxice ei. Credem doar ca, asa ne putem respecta
conditia si numele comunitatii natale lingvistice, precum si dreptul la
bucuria de a ne lasa urmasi.
*Cum recunosteam si în alt context, doctrina deoumanista nu
are orgoliul de a se fi construit pe o substanta integral originala; dar
si ea este rupta din viata, cu toate imperfectiunile ei; si cum
spuneam, nici nu detinem adevarul absolut, însa trendul sau este
de a oferi mai mult bine pentru om, în efortul lui de a se apropia cât
mai mult de esenta proprie, de originea dumnezeiasca.
*PDUER, observa ca, în mai toate generatiile spatiului
cultural românesc, exista si manifestari involuntare de deoumanism,
prin formulari aleatorii, dar foarte consistente. Iata ce zicea, pe
timpul sau, scriitorul Duiliu Zamfirescu: "ce a fost, a fost; ce este,
este; ce va fi, se cuvine". Deci, pregatiti-l cum trebuie pe acest SE
CUVINE! Iar un alt munte de spiritualitate a neamului, Nicolae Iorga,
statua un alt postulat: "fiecare popor are conducatorii pe care si-i
merita!" deci, apropiati-ne de sufletul vostru si faceti tot ce se poate
pentru a ne merita reciproc. Pentru aceea e nece sar sa va treziti
zilnic în deoumanism!
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*Societatea deoumanista a lumii, pentru care intra acum
în lupta PDUER-ul va fi, la împlinirea sa, un vitraliu superb si
genial, national mai întâi, apoi european si global, ridicat si
durat în singurul templu pe care-l recunoastem a fi creat de
Dumnezeul Curcubeu al Umanitatii -Natura, însufletita si de om!
Si celebrat în Casa Soarelui, deoumanista!
*Iar pentru ca ne-a fost dat sa traim aceleasi vremuri, sub
aceeasi lumina, cu totii, suntem datori Izvorului nostru o aceeasi
rugaciune, spusa personal si neuitata vreodata:" ÎTI MULTUMESC
DOAMNE, CA MI-AI DESCHIS SI ASTAZI, FEREASTRA
VESNICEI TALE DIMINET I! FACA-SE VOIA TA, IARASI SI IAR!
DOAMNE AJUTA SPIRITULUI NOSTRU!" Este rugaciunea de
constiinta si suflet cu care trebuie sa îsi înceapa ziua de viata fiecare
deoumanist înscânteiat si lucid! Iar atâta vreme cât aceeasi
rugaciune se face catre acelasi Unic Dumnezeu, chiar nici nu mai
conteaza în ce limba se rosteste ea. Pentru ca toate sunt bine venite
în fata Tatalui tuturor celor create, iar El, întrupându-l si pe omul de
pretutindeni, îi întelege lesne si natural exprimarea, în toate limbile
pamântului, pe care i le-a daruit si care l-au format. Asadar, cu
Dumnezeul nostru Curcubeu, înainte, la mai mare, la mai bun, la
mai frumos!
DOAMNE AJUTA-NE !
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