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The Silence of the Sea - One Man's Dream

{youtube}QtGKEpH8amg{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=QtGKEpH8amg

SIMON MANN THE MERCENARY - Part 1/2 - London Real

{youtube}OGw22VwyEBU{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=OGw22VwyEBU

JFK's Secret "Dr. Feelgood" - Jimmy Akin's Mysterious World

{youtube}aDUzMeQ09KA{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=aDUzMeQ09KA
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Theodor Morell Biography - The life of Theodor Morell Documentary

{youtube}qGIsjHS1pTY{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=qGIsjHS1pTY

Pervitin

{youtube}2tgFiaH007g{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=2tgFiaH007g

Truganini

{youtube}Q01FlX0hhQg{/youtube}

www.youtube.com/watch?v=Q01FlX0hhQg
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Λούμπεν: οδεύοντας προς το Φως – 2

Update 30/04/2021: The article below it was first publicized on July 10th, 2011. Judging by its
outcome, I conclude that, writing this article was a waste of my precious time. The European
citizens did nothing to become disassociated with the U2RIT. Consequently, the U2RIT
continues slandering, even through unsuspected poisoning of innocent victims, in order to keep,
wonderful people which they are meant to be together and loving each other, staying apart; the
U2RIT continues to divide and rule; the U2RIT continues to slander the good people, in order to
promote Lumpen; the U2RIT continues to, literary, disguise white as black, and black as white.
The accountability of the European citizens for all these, is devastating. Christos Boumpoulis,
economist

Η λέξη λούμπεν, προέρχεται από τη γερμανική λέξη Lumpen, η οποία σημαίνει, κουρέλι.
Χρησιμοποιείται, μεταφορικά, για όσους έχουν χάσει τα προνόμια της τάξης στην οποία
ανήκαν και κατάντησαν να είναι περιθωριοποιημένοι και εξαθλιωμένοι.

Από μια άλλη οπτική, λούμπεν είναι εκείνη η εξελικτική περίοδος του ανθρώπου που
παρεμβάλλεται μεταξύ της τιμωρίας (κάθαρσης) και τη μετάνοιας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, ο άνθρωπος, έχει επιλέξει να διαχωρίσει το
αδιαχώριστο (το «εγώ» από τον «άλλον», δυαδισμός) και έτσι έχει αυτοκαταδικαστεί σε
νοητική, πνευματική και συναισθηματική λιμοκτονία.

Η σημερινή δομή και δυναμική των κοινωνιών είναι τέτοια που «παράγει» μια σωρεία
μισάνθρωπων και απελπισμένων λούμπεν οι οποίοι στη συνέχεια στρατολογούνται από
κέντρα εξουσίας και επιτελούν το έργο που επιτελούν.
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Όσο περισσότερο «τρέφεται» από την καταστροφή του περιβάλλοντός του, από την
υποβάθμιση της ταυτότητας και την καταστροφή της ζωής των συνανθρώπων του, τόσο
περισσότερο ο λούμπεν, θα αναβάλει την επιλογή της μετάνοιάς του.

Όσο περισσότερο οι άνθρωποι σπαταλούν την προσοχή τους (την ζωή τους εν τέλει)
στρέφοντάς την προς τη δράση των λούμπεν, τόσο λιγότερη προσοχή θα τους απομένει για
να δημιουργήσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, να ωριμάσουν, να προσφέρουν, να
χαρούν, να μοιραστούν, κ.λπ. και τόσο περισσότερο θα διαστρέφεται η αίσθηση της
«ταυτότητάς» τους, απομακρύνοντας με αυτό τον τρόπο το ενδεχόμενο της κατάκτησης
της αυτογνωσίας. Αποτελεί ίδιον της κατάστασης των λούμπεν, τόσο η μη δημιουργική
προσπάθειά τους να εξομοιωθούν με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους μέσω της
υποβάθμισης του αισθήματος ταυτότητας αυτών των προσώπων, έτσι ώστε να αίρεται η
οδύνη τους της αίσθησης του «υποδεέστερου διαφορετικού», όσο και η πλήρης έλλειψη
αντίληψης περί του ορθού, του δίκαιου, του αληθούς, το μονίμου, του λογικού, κ.λπ.

Ό,τι είναι λούμπεν, προσπαθεί, ματαίως, δια της καταστροφής του ανθρώπινου
περιβάλλοντός του, να αποφύγει, τη μετάνοιά του.

Όχι, οι λούμπεν δεν είναι «εχθρός». Οι λούμπεν είναι άλλο ένα κομμάτι του «Εγώ». Ένα
κομμάτι του εγώ, που όμως είναι μαραμένο επειδή «εγώ» του στέρησα το χυμό της ζωής
που είναι η Αγάπη.

Το λούμπεν κομμάτι της κοινωνίας, περιλαμβάνοντας από πρώην φυλακισμένους μέχρι και
εν ενεργεία αρχηγούς κρατών, και μπορεί και πρέπει να πάψει να είναι λούμπεν. Και ο
τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της άρσης των εμποδίων προς αυτή την παύση.

Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες συνολικά εξυγιαίνονται μέσω της απόσυρσης της προσοχής
τους από ό,τι είναι λούμπεν και μέσω της αποκλειστικής προσήλωσης της προσοχής τους,
τόσο στη μεμονωμένη, όσο και στη συλλογική προσπάθεια, προκοπής και πραγματοποίησης
εκείνου που είναι «αγαθό».

Σε ό,τι είναι αγαθό, περιλαμβάνεται και η αγάπη μεταξύ των δύο φύλων. Όταν αυτή η αγάπη

4/8

Λούμπεν: οδεύοντας προς το Φως - 2
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)
Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021 19:33 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 01 Μάιος 2021 10:41

ανθίζει, τότε ανοίγει ο δρόμος για την οικογενειακή και την κοινωνική προκοπή. Η αρμονική
και αγαπημένη οικογένεια, αυτονόητα, στρέφει την προσοχή της προς την προκοπή και τη
δημιουργία και την αποστρέφει προς ό,τι είναι λούμπεν. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που στις
μέρες μας, η αγάπη μεταξύ των δύο φύλων βάλλεται παντοιοτρόπως, από τις λούμπεν
δομές διοίκησης των σημερινών κοινωνιών.

Όμως, ουδείς λόγος ανησυχίας υπάρχει καθώς, πολύ καλά γνωρίζουμε ότι, έσχατος νικητής
είναι…
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Σ’ αγαπώ

Σ’ αγαπώ περισσότερο απ΄ όσο μια ανθρώπινη καρδιά μπορεί να αγαπήσει,

περισσότερο απ΄ όσο ένας ποιητής ονειρεύεται ή ένας ερωτευμένος αισθάνεται.

Είσαι το σύννεφο με το υπέροχο άρωμα που στάλθηκε απ΄ τον παράδεισο,

για να ρίξει πάνω μου τη βροχή του, την ευλογημένη δροσιά.

Αισθάνομαι την καρδιά σου, τις φλέβες σου να κυλούν μέσα στις δικές μου,

χωρίς καμιά χαραμάδα ανάμεσα μας για να χωθεί ο ακάθαρτος κόσμος.

Η καρδιά μου στέκει απέναντι στη δική σου, αντικρίζει τη δίδυμη εικόνα της,

σαν δυο χέρια που πλέκονται σε αέρινο όρκο.
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Μέσα μας κόκκινο κρασί ενώνεται με κόκκινο κρασί,

φτιάχνουν μείγμα μεθυστικό από άρωμα, αύρα και δροσιά του πρωινού.

Η έμπνευση μου κατοικεί μέσα στα μάτια σου,

τα χείλη σου ενώνονται με τα δικά μου και οδηγούν την ποίηση μου.

Σε σένα και σε μένα η φωτιά φουντώνει, χωρίς κανείς να ρίχνει ξύλα.

Μολονότι είμαστε ήρεμοι, η καταιγίδα ξεσπά μέσα μας.
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