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Agenda inamicului 

Adevărul atât despre religiile din vest cât și despre cele din est, este că acestea 

nu sunt deloc „religioase;” nu există nici un strop de spiritualitate în ele. În fapt, 

acestea nu sunt nimic altceva decât un buchet de ideologii politice asortate cu 

niște metafizici pseudo-spirituale bătătoare la ochi. Preoțimea ține locul 

oficialilor de partid, care întăresc și mențin ideologia guvernantă, în societate. 

Nu se deosebește deloc de nicio națiune aflată sub conducerea sovietică, din 

secolul actual sau cel trecut. 

„Datoria Sudira precum și binele suprem nu este altul decât supunerea în fața capetelor 

familiilor Brahmin care cunosc Veda. Dacă cineva este nepoluat, ascultător de mai marii 

lui, cu glas domol, fără un simț al ‚sinelui’ și mereu dependent de Brahmini (castele 

născute de două ori), acela dobândește o naștere superioară (în viața următoare).”  

— Manusmrti 9:334-335. 

Aici este esența punctelor de convergență a tuturor sistemelor inamice: corupția 

adevăratului limbaj spiritual prin schimbarea înțelesului din spatele 

conceptelor, până când din acesta nu rămâne nimic altceva decât o moralitate 

de sclav, ritualizată, care are scopul de a domestici umanitatea cu fiecare 

generație, până când se ajunge la o națiune globală de vite. Jurnalul vacii de 

astăzi, a fost odată renumitul Aurochs din vechime. 

Înțelege realitatea crucială: genetica este de fapt metagenetică. 

Cum funcționează programul de domesticire inamic? E simplu: creierul este 

interconectat cu centrii energetici/chakrele (prin nervi), care reprezintă 

macrocosmosul geneticii sau a informației ADN din organism. În urma 

programării minții prin descărcarea software-ului ideologic, căile neuronale din 

creier (hard drive-ul) sunt modificate, astfel încât acestea corespund comenzilor 

programatorii (frecvențe vibraționale); acestea sunt transferate automat în 

chakre, care la rândul lor trimit acest cod în întreg câmpul energetic al 

organismului, imprimându-l astfel în informația codului genetic, prin 

epigenetică. În acest fel, întregul psihic este comutat la frecvența înscrisă în 

program și implicit conectat la conștiința de grup. Din această paradigmă 

inamică face parte îndepărtarea cunoștințelor spirituale și îndepărtarea 

oamenilor avansați din societate, prin uciderea acestora împreună cu liniile lor 
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genealogice. Prin uciderea oamenilor avansați se taie capul sistemului original, 

iar capul noului sistem se poate instala liniștit la domnie; comunismul practică 

acest lucru pe față, sacrificând cele mai avansate gene. 

Cred de asemenea că în Orient, loc în care nu puteau fi îndepărtate toate 

cunoștințele spirituale (și printre alte motive) a fost introdus în scenă celibatul, 

pentru a se asigura că cele mai multe gene avansate nu vor putea fi răspândite: 

în esență făcând același lucru ca și comunismul. 

Peste generații, acest efect patologic ia o amploare mai mare datorită lipsei 

practicilor spirituale, practici acum înlocuite cu un ritualism menit să întărească 

și să consolideze codul programului de domesticire. Generațiile nou născute 

poartă informația codului informațional al părinților programați, astfel încât 

sunt născuți în imaginea produsă de secolele scurse sub această transmutare 

genetică. Așa ajungi să îl ai pe goy-ul1 sau vita perfectă, într-o fermă globală cu 

animale pe două picioare. Așa funcționează domesticirea, din punct de vedere 

meta-genic. 

Nietzsche a înțeles acest lucru și l-a numit „Moralitate de Sclav” care procesează 

și are ca obiectiv final omul inferior sau vita umană. În Orient, aceste ființe sunt 

numite Pashu (ființa animală); maeștrii spirituali din Antichitate au recunoscut 

în acest termen efectele de degenerare pe care le are lipsa practicii spirituale. 

Pe de altă parte, practica zilnică de yoga desface codul programator; aceasta 

curăță toate amprentele acestuia cu rafale de fluxuri vibraționale de frecvență 

înaltă care reformatează psihicul și îl restaurează înapoi la modul în care acesta 

ar trebui să fie în mod natural. Programarea inamicului este de frecvență de 

undă joasă, care nu poate persista în psihic odată ce individul a avansat. Yoga 

întărește și câmpul bioelectric, astfel încât acesta te protejează de conștiința de 

grup care funcționează pe frecvențe joase. Este exact ca și undele radio de 

frecvență joasă care nu au nici un efect pe stațiile de unde înalte. 

Acest lucru transmite o vibrație ridicată în ADN – care literalmente este un cod 

vibrațional de informație, care interacționează cu și modelează întreaga ființă. 

Dacă schimbi vibrația, schimbi codul; dacă schimbi codul, schimbi aspectul, 

                                           
1 Goy, goyim – cuvânt derogatoriu evreiesc pentru Gentili. Este sinonim cu necurat, dobitoc, vită. 
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întrucât aspectul este vibrație. Și așa se ajunge din nou la omul avansat; 

metagenetic. 

Esență a ceea ce Nietzsche numește „moralitate de maestru” este adoptarea 

unui stil de viață și a unei culturi care este bazată pe astfel de practici evolutive 

care dau naștere Omului-Zeu sau Ubermensch (Supraom), printr-o transmutare 

literară a codului genetic. Oamenii avansați au copii, iar acești copii cresc 

urmând aceeași cale ca părinții lor, iar ciclul se repetă din nou și din nou… îți 

poți imagina unde duce acest lucru? 

Procesul de iluminare pe care îl avem prin Satan lucrează, la nivel metagenetic, 

trimițând unde înalte de energie prin întreaga ființă, reformatând-o și ridicând-

o la un nivel mai înalt, iar în timp este perfecționată la frecvența microcosmică 

sau octava Soarelui. Aurul din lucrare. 

 

 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


