
Evoluția umanității si metamorfoza gândirii 
  Metamorfoza gândirii este legată de logica trivalentă si in mod direct de 
istoria evoluției umanității. Deschiderea orizontului de conștiință este marcată de 
momentele semnificative ale relației omului cu mediul natural, cu mediul social, 
cu mediul spiritual, şi cu mediul ecosistemic. Există mai multe triplete principale 
ce sunt extrem de semnificative în această privință:    

Primul triplet  

 Acesta este biblic din GENEZA  în două variante scrise în vremuri diferite, dar 
prezente în același document:   

 -versetul 22 „Creșteți, înmulțiți-vă, şi umpleți apele mărilor; să se înmulțească şi 
păsările pe pământ”. 

-versetul 28 "Creșteți şi vă înmulțiți şi umpleți pământul şi-l supuneți; şi stăpâniți 
peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate 
vietățile ce se mișcă pe pământ şi peste tot pământul!" 

 Cele două variante sunt două etape succesive ce au amprentat extrem de 
tare istoria, etapa întâi a condus la o societate  neolitică patriarhală, în timp ce 
etapa a doua a condus la o societate războinică şi cuceritoare ce a provocat 
ulterior războiul economic, consumul mediului natural şi distrugerea 
ecosistemului din momentul actual.  

De remarcat că în varianta 2 creșterea depinde direct de înmulțire şi de 
stăpânire, ceea ce a condus la explozia populațională din prezent. În varianta 1 
creșterea este condiționată  de înmulțire si de umplere ceea ce dovedește 
existenta unei societăți agricole. Cele doua populații coexista si în prezent 
condiționând crizele sau rezolvarea crizelor prezente.   

Din nefericire populația de tip războinic ce a condus la competiție si război 
cel puțin economic a preluat filozofia economica a lui Keines ca pe o alta biblie. 
Definiția omului ca „ființă egocentrica ce lupta pentru a avea maxim de profit cu 
minim de efort” s-a transformat într-o manieră de viață, conducând la capitalul 
speculativ ce a generat crizele financiare şi sărăcia populației din perioada 
actuală. 

 



Al doilea triplet  

Acesta provine din budism şi este detaşare, compasiune, iubire. Este 
extrem de evident un cu totul alt tip de societate decât cel deschis de vechiul 
testament.  Se concluzionează clar că detașarea depinde direct de compasiune şi 
iubire. În concluzie stresul provine din lipsa de compasiune şi de iubire. La fel de 
clară este şi concluzia că iubirea nu apare decât dacă ai compasiune şi detasare 
față de partener. De asemenea compasiunea față de problemele altora sau ale 
lumii nu apare decât dacă ești o persoana plină de iubire (oamenilor evident de ce 
nu le mai pasă de nimeni) şi de detaşare. Cum iubirea şi detașarea au dispărut din 
viața majorității a dispărut şi compasiunea.     

Al treilea triplet 

 Tripletul Hristic „iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, întoarce 
obrazul celălalt, iartă de n ori pe cel ce ți-a greșit”. Aici  descoperim de asemenea 
relația cauzală: iubirea şi iertarea conduc la întoarcerea evenimentelor. Un 
exemplu în aceasta direcție a fost un război civil dintr-o tara arabă care a durat 
mulți ani, între doua miliții opuse. La un moment dat regele local a declarat 
amnistie generală pentru cei ce depun armele în următoarea săptămână, cu 
amenințarea că dacă nu depun armele vor fi vânați şi uciși. Rezultatul a fost o 
pace trainică ce durează şi astăzi.  

  De asemenea iubirea şi întoarcerea conduc la iertare.  Dacă vrei să fii iertat 
trebuie să iubești şi să îți schimbi comportamentul în bine.  Minunată este şi 
ultima concluzie: dacă ierți şi îți întorci comportamentul către bine, vei găsi 
iubirea indiferent ce ai făcut anterior.  

Al patrulea triplet 

De altfel mai există un triplet ascuns, anume Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. O 
interpretare a acestui triplet spune că Sfântul duh apare atunci când tatăl şi fiul 
sunt în pace, adică nu exista conflict in familie ci respect. 

Schimbând perspectiva sfântul duh te face tată dăruindu-ți un fiu, iar atunci când 
sfântul duh îți binecuvântează fiul, te simți tată cu adevărat. 

  

 



 Al cincilea triplet  

Liberte, Egalite Fraternite a generat evenimente istorice ce au schimbat 
fața lumii. La o analiză atentă se observă că libertatea şi fraternitatea au generat 
egalitatea. Acum noi nu mai suntem liberi ci sclavii banului, de aceea nu mai 
suntem egali, nu mai suntem nici frați ce colaborează, ceea ce ne întărește sclavia. 

De asemenea libertatea si fraternitatea generează egalitatea, iar libertatea 
si egalitatea generează fraternitatea. Recent am fost in Cuba unde oamenii deși 
săraci erau frați, împărțeau totul intre ei. De asemenea oamenii de rând erau cam 
la fel de bogați sau de săraci.  

Un ultim exemplu de triplet ce pe logica trivalentă poate genera o altă 
istorie şi închide cercul ce pleacă din creșteți, vă înmulțiți şi stăpâniți pământul. 
Acesta este opusul: evoluați, nu vă mai înmulțiți excesiv şi protejați pământul.  

Concluziile sunt clare: fără evoluție personală şi fără a diminua rata 
înmulțirii excesive noi vom distruge pământul.  

Fără evoluție personala şi fără protejarea pământului noi nu ne vom opri 
rata de înmulțire (ce ușor se poate duce o politica demografica bună, fără 
războaie şi distrugere).  

Ultima concluzie este următoarea:  dacă nu ne vom mai înmulți excesiv şi 
dacă vom proteja pământul, vom evolua ca oameni. 

Devine interesant faptul ca logica trivalentă ne facem să înțelegem 
spiritualitatea adevărată  şi ne învață să gândim singuri. De asemenea este 
extraordinar că profetul Malachia a prezis că actualul papă va fi ultimul papă din 
istorie. A mai prezis şi un război distrugător. Depinde de fiecare dintre noi să nu 
lăsăm sa se întâmple acest lucru. Logica trivalentă introdusă într-o singură 
generație, din şcoli până în stradă ne poate salva. Şi Hristos a spus, eu nu vă dau 
pace ci sabie, înțelegând cum vor acționa oamenii fără suflet. Este posibil ca logica 
trivalentă rău direcționată să creeze război căci banul, stresul, sclavia formează 
de asemenea un triplet sustenabil. Dar fără logica trivalentă pozitivă noi vom 
distruge pământul şi pe noi înșine  

Din acest motiv chemăm pe toți oamenii la raționalitate căci distrugând 
pământul se distrug şi ei. Chemarea noastră poate anula pericolul deoarece spre 



deosebire de epoca creștină noi avem acum Internet ce pătrunde în fiecare casă şi 
conectează oamenii. Noi putem comunica mai mult ca oricând în istorie, colabora 
prin rețele profesioniste, acționa împreună pentru a îndrepta strâmbătățile şi trăi 
în pace. Colaborarea, acțiunea împreună şi traiul în pace formează tot un triplet 
auto-sustenabil. 
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