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Musafirul întrebă ce părere au „ei“ și „Țarul“ despre 
incidentul cu pricina. Cel întrebat răspunse cu o frază 
dezarmantă:

— Ori e Sfârșitul, ori e o furtună într‑un pahar cu apă... 
numai aceste două variante există! Voi pe ce variantă 
mergeţi? a fost întrebat oaspetele.

— Noi? Noi suntem pregătiţi pentru oricare...
Celălalt izbucni:
— Pregătiţi pe dracu! Poate voi, cei de la „Prăvălia“ 

voastră și Guvernul, dar restul... praful și pulberea o să se 
aleagă de toţi...

— Ai dreptate, dar parţial... Apoi, privindu‑l insistent 
pe general, zise:

— Nikita, spune‑mi sincer, rămâne numai „între noi 
doi“: chinezii știu?

— Englezii știu, fiindcă sunt la curent cu evenimentul,  
dar nu au reacţionat în niciun fel... Ca de obicei, așteaptă 
să vadă ce face „Unchiul Sam“. Chinezii, din câte știm 
noi, încă nu au aflat! Totuși, mari și necunoscute sunt 
căile Domnului... deocamdată, tac... Nu am prins niciun 
element care să denote că ar ști ceva, măcar așa, cât de cât.

Generalul mai trase un fum și spuse puţin iritat:
— Ai cuvântul meu de onoare că până la ora asta nu 

știu nimic, iar dacă or să afle, nu de la noi vor afla... deși 
„șeful“ – și arată spre tavan –  a ordonat ca mâine seară să îi 
anunţăm... Totuși, nu e grabă... va fi la orele 19 fix!

— Bine, spuse celălalt. Rămâne pentru mâine seară, la 
orele 19. Îi anunţăm amândoi separat. Poate se vor supăra... 
știi cum sunt chinezii. Poate se vor supăra, repetă Tom.

Generalul răspunse:
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— Dacă se supără, o să le treacă. Nu uita că deosebirea 
dintre SUA și Rusia este că URSS a avut un război cu 
China... voi încă nu... Reţine: încă nu!

— À la guerre comme à la guerre, comment on dit en 
français, comentă Tom.

— Să te conduc, Tom...
Cei doi ieșiră din încăpere însoțiți de ofiţerul de secu‑

ritate, apoi generalul se întoarse și îl trimise pe ofiţer după 
cascheta pe care o uitase... Se uită fix în ochii lui Tom și îi 
făcu complice cu ochiul. 

Se îmbrăţișară și generalul îi strecură rapid ceva în bu‑
zu narul stâng al sacoului americanului, care se făcu că nu 
observă nimic, apoi cei doi se despărţiră cu un salut căl‑
duros, în fața mașinii.

Generalul plecă spre biroul „Țarului“, la raport, însoţit 
de ofiţerul Serviciului de Securitate Rus.

După ce Lincolnul, secondat de motociclist, părăsi ce‑
tatea Kremlinului, Tom scoase din buzunar stick‑ul USB 
dat pe furiș de general și‑l introduse rapid în laptop.

Conţinea un singur fișier word, cu un singur rând, care 
avu darul să‑i crească tensiunea rapid. În fișier era scris:

„Chinezii știu de obiect și îl urmăresc din... 1995!!!“
Cum??? Suntem în 2017!
Inima lui Tom începu să bată mai tare la aflarea veștii.
Şi acum, ce făcea el cu informaţia? Intra în jocul rușilor?! 

Ce altceva mai știau ei oare?! Calmul total al generalului și 
stick‑ul îi spuneau că situaţia... e chiar atât de neagră, deci 
Lumea Noastră se află la un moment de cotitură, unul din 
tre momentele astrale unice ale Umanităţii. 

Şi ce‑i va spune lui Donald Trump?!  
***
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— Добрый Вечер, Товараш Преэидент! (Bună seara, 
Domnule Președinte!) M‑am prezentat la raport!

— Bravo, Nikita! Bine jucat! Să vedem acum dacă 
„Omul tău“ îl face pe „Unchiul Sam“ să muște momeala.

— De acum „momeala“ își urmează drumul hazardului 
probabilistic...

— Apropo, ai fost foarte tare la plecare! Nici măcar pe 
camere nu s‑a văzut când i‑ai pasat stick‑ul...

— Domnule Președinte, sunt sigur că nu bănuiesc nimic 
în legătură cu noi... cu „proiectul“ nostru.

— Осень xорошо (Foarte bine), poţi merge acasă. Ești 
aici de două zile...

— Добрый Нось, Товараш Президент! (Noapte bună, 
Domnule Președinte!)

***
Undeva, pe Valea Loarei.
Un castel medieval.

Afară plouă și este frig. În faţa șemineului, într‑un ba‑
lansoar, un bătrânel ciocnește șampanie cu un tânăr îm‑
brăcat într‑un frac de culoare violet.

— Deci, iată că ai împlinit și 700 de ani tereștri! La 
mulţi ani! zise tânărul.

— Mulţumesc mult! Da, așa este, dar am schimbat și 
șase carcase (corpuri) umane, zise bătrânelul... Şi mă pre‑
gătesc pentru a șaptea... Apoi, răstit: Unde‑i chinezul?

— În bibliotecă, citește despre Gardienii Timpului și 
liniile temporale terestre, așa cum l‑ai rugat.

Bătrânul ceru să vină chinezul, apoi îl întrebă:
— Ce spun șefii tăi, rușii și americanii i‑au anunţat ceva?
Chinezul deschise un transmiţător minuscul, îl verifică 

și răspunse prompt:
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— Nu. Nici unii, nici alţii nu ne‑au anunţat nimic până 
acum...

Bătrânul se adresă tânărului:
— Transmite‑i Contelui de Saint Germain să se ducă la 

Paris, la Palatul Elisée, să‑i anunţe și pe francezi. Am con‑
lucrat bine cu ei, mai ales cu președintele lor, Emmanuel 
Macron, și transmite‑le și celor de pe „Sonda“ că, dacă nu 
primesc nimic de la noi până mâine, la miezul nopţii (ora 
24 GMT, adică Eonul 7,9631), să anuleze contactul și să 
se îndrepte spre destinaţia Constelaţia Pegassus. Lasă‑i în 
negura globalizării hărăzite de stăpânii Ce nu șiilor și pe 
parcurs, cu multă durere, o să le vină mintea la cap!

— Am înţeles! Trec la executare!
— Până la urmă ce‑i așteaptă pe Terrienii ăștia îndă‑

rătnici, Maestre? întrebă tânărul.
— În Galaxia aceasta marginașă numită Calea Lactee, 

sunt cinci rase agresive. Una dintre ele este Homo Sapiens 
Sapiens. Sunt pe cale să distrugă Terra cum au distrus și 
planeta Marte: prin războaie... culmea!... în sânul aceleiași 
rase stelare... Niște primitivi orgolioși și grandomani! Ei 
nu știu că li s‑a mai acordat doar o șansă, apoi vor fi șterși 
din Marele Catalog al Inteligenţelor Galaxiei.

— Maestre, eu sunt nou în acest Quadrat... Sunt curios: 
ce vor să le facă Cenușiii (Grey), unealta Anunnaki?

— Simplu! Ei – cei care conduc planeta – au pregătit o 
„reţetă“, numită „resetare planetară, sanitară şi climatică“, 
prin care vor să controleze eficient și permanent numărul 
populaţiei și sporul acesteia, redistribuind între ei bogăţiile 
și resursele Terrei. Cu cât vor fi mai puţini, zic ei, cu atât 
va fi mai bine pentru ei... Bineînțeles, asta cred ei. În pa‑
ralel, urzind „urgia planetară“, Elita și‑a pregătit orașe sub‑
terane, buncăre și zone de tip „sanctuar“ pentru refugiu pe 
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perioada luptei dintre făuritorii Globalismului Terrian și 
Conservatorii Suveraniști, care vor menținerea naţiunilor, 
a popoarelor și a specificului identitar naţional. Planul 
„Civilizaţiei de Delocare“ este făcut pentru aceia care vor 
părăsi Terra la momentul oportun... Uite, chinezii, după ce 
au construit un telescop cu diametrul de 500 de metri, de 
le‑au luat fața tuturor, acum proiectează o rachetă lungă 
de... 1 kilometru și o vor construi!

— Cum vedeţi finalul confruntării?
— Nu îl văd deocamdată... Va trebui să‑l creăm noi, 

după o amplă și corectă analiză. Vom face și niște simulări, 
de aceea ne aflăm aici.

— Bun așa! Şi cu Anunnaki ce facem?
— Eee, le dăm de lucru: să se războiască într‑o altă 

galaxie, vecină... Ştiu eu pe cineva cu chef de scandal ga‑
lactic... Pe Lurenieni... Ăștia vor fi „nașii“ lor până în anul 
10000 pe Pământ... Acum unde suntem cu timpul local, 
conform uzanţei?!

— În 6021!
— Vezi? Ți‑am zis eu! Anunnaki, vreo 4000 de ani te‑

reștri, o să aibă de dus războaie și vor uita de Terra... Şi când 
vor reveni Anunnaki, Terrienii nu vor mai fi aici de mult 
timp... Uite, un Şef de Trib terrian – unul, Putin – a și recu‑
noscut public că Anunnaki sunt pricipalul pericol cu care 
se vor confrunta curând, foarte curând, iar cei care conduc 
lumea terriană sunt hibrizi care nu au suflet... Interesantă, 
foarte interesantă poziţie! Într‑o ședinţă, la Kremlin, Putin 
a spus că „95% din actualele clase conducătoare ale lumii 
nici măcar nu mai sunt umane: sunt hibrizi, cu sânge rece, 
care sunt membri ai unui vechi cult“.

— Şi cum arată viitorul pentru ei, de acum încolo?!
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— Nu este încă „bătută în cuie“ Noua Ordine Mondială, 
dar în perioada 6021‑6030 se va încerca instaurarea Noii 
Ordini Mondiale, care le va aduce:

•	 Un Guvern mondial
•	 O monedă digitală mondială
•	 O Bancă Centrală Mondială
•	 O armată mondială
•	 Sfârșitul suveranității naționale
•	 Eliminarea proprietății private
•	 Distrugerea unității familiale
•	 Depopulare
•	 Controlul creșterii și densității populației
•	 Vaccinare multiplă obligatorie
•	 Venit universal de bază, adică plafonarea salariilor
•	 Implantarea microcipurilor, pentru a avea dreptul de 

a cumpăra, călători și pentru monitorizarea populației
•	 Organizarea unui Sistem Mondial de Credit Social, 

asemănător cu cel implementat în China
•	 Trilioane de dispozitive electronice conectate la sis‑

temul de monitorizare 5G‑9G
•	 Guvernul va fi cel care va crește copiii
•	 Şcolile și universitățile vor fi deținute de Guvern
•	 Sfârșitul transportului privat, nu vei mai putea 

deține un autoturism
•	 Toate companiile vor fi deținute de Guvern, un 

guvern corporativ
•	 Restricții cu privire la călătoriile neesențiale
•	 Oamenii vor fi concentrați în anumite zone‑orașe
•	 Oprirea irigațiilor pentru terenuri
•	 Sfârșitul fermelor agricole particulare
•	 Eliminarea creșterii de animale în spații naturale, 

pășuni, fânețe
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•	 Interzicerea caselor de familie
•	 Restricționarea accesului la pământul agricol
•	 Interzicerea remediilor naturale (tratamente natu‑

riste), doar cele sintetice vor fi permise
•	 Interzicerea combustibililor naturali.
— Dar de ce este atâta lipsa de reacţie, blazare, doci‑

litate, delăsare, nepăsare din partea oamenilor? Este cumva 
vorba de sindromul Stockholm!? 

— Nu! Pe Terra nu sunt numai oameni, mai trăiesc și 
simbioţi, hibrizi, metamorfi și mulţi alții! Şi aici este o 
haltă cosmică, la fel ca multe altele din Galaxie... Poarta 
de trecere între Lumi. Atunci când un grup restrâns de 
oameni ai așa‑zisei Elite are tupeul să planifice instaurarea 
unei asemenea dictaturi și are curajul să‑și pună planul în 
aplicare, omenirea are o alternativă: A) alege să capituleze și 
să accepte Noua Ordine Mondială sau B) alege să se opună 
pe cale revoluţionară. Dincolo de alegerea lor, acum, aici, 
suntem noi!!! încheie bătrânul și plecă din încăpere, adă‑
ugând din mers: Trebuie să urgentăm pentru că, uite, Elita 
va crește atât de mult preţurile utilităţilor încât oamenii, în 
marea lor masă, vor sărăci și vor deveni dependenți de stat, 
își vor pierde proprietăţile și, în schimbul unui venit minim 
garantat, fără muncă, îi vor manipula în voie! Primul pas 
este statutul de cetăţean/persoană vulnerabilă din punct 
devedere energetic și alimentar...

Trăim vremurile profeţite de Sfântul Antonie cel Mare:  
„Va veni vremea ca oamenii să înnebunească și când vor 
vedea pe cineva că nu înnebunește, se vor răscula asupra‑i, 
zicându‑i că este nebun, pentru că nu este asemenea lor.“

— Este un scenariu?
— Nu!!!
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