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Scrie dar lucrurile pe care  
le-ai văzut, lucrurile care sunt  
şi cele care au să fie după ele.

Apocalipsa 1:19



Tu, însă, Daniele, ţine ascunse  
aceste cuvinte şi pecetluieşte  

cartea până la vremea  
sfârşitului. Atunci mulţi o vor  

citi şi cunoştinţa va creşte.

El a răspuns: „Du-te, Daniele!  
Căci cuvintele acestea  

vor fi ascunse şi pecetluite  
până la vremea sfârşitului.“

Zicerile Arhanghelului Gabriel  
din Cartea lui Daniel (12:4 şi 12:9)



„Îngerul cu Cartea”, din lucrarea lui Thomas Heywood. Ierarhia îngerilor binecuvântaţi: 
numărul şi nivelul acestora. Căderea lui Lucifer şi a îngerilor săi. New York Public Library.



Notă către cititor

Dacă Hristos a existat şi dacă Îngerii mai există (lucru de care nu mă îndoiesc nicio 
secundă), înseamnă că Vaticanul şi cei de pe Wall Street sunt pe cale să trăiască ce a trăit 
Franţa după 1789: o perioadă de cumplită confuzie. Am sentimentul că am pătruns în 
esenţa textului lui Ioan, lucru ce mi-a permis să înţeleg ce sunt cu adevărat cele trei „fiare” 
şi de ce s-a folosit de numărul 666 şi nu de 555, 444 sau 333.

Îngerii i-au arătat vremurile în care noi trăim şi Ioan a încercat să le explice prin 
cuvintele unui om care dispunea de cunoştinţele limitate ale veacului său, ale Epocii 
Fierului. Cu siguranţă că au mai rămas pete de umbră, care vor fi desluşite poate de o 
viitoare carte. 

Pierre Jovanovic



Ioan dictând scribului în binecunoscuta peşteră a Apocalipsei de la Patmos
O icoană „clasică” a ortodoxiei greceşti D.R.



Mesajul Fecioarei transmis la apariţia din  
La Salette, pe 19 septembrie 1846:

„Roma îşi va pierde credinţa şi va deveni Casa 
Anticristului (…). Demonii Aerului dimpreună cu 
Anticristul vor face minuni mari pe pământ şi în 

văzduh.”



Sincerele mele mulţumiri se îndreaptă către:
Guilaine de Brageon d’Anjou
Sir John şi Yezalel Johnson (al 13-lea)
Gabriel, Alix, Jules, Abigael, Michael
Enrié, Mathieu, Philippe, Martin, Rémi,
Jacques şi Emmanuel.
Mulţumiri speciale lui Bernard Mailhol

Această carte este fără doar şi poate dedicată unui om deosebit, lui Ioan, căruia 
Îngerii i-au arătat mult mai mult decât viitorul.

„Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea 
cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea 

o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.”

Apocalipsa 14:14
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 7 Ioan şi cele 7 Biserici din Asia
 7 Am văzut 7 sfeşnice de aur
 7 În mâna dreaptă ţinea 7 stele
 7 Un manuscris cu 7 peceţi
 7 Tunete făcură ca glasurile lor să răsune
 7 Un balaur roşiatic cu 7 capete
 7 Şi am auzit un glas care striga către cei 7 Îngeri
 7 Şi am văzut o femeie călare pe o fiară roşiatică cu 7 capete
 7 Despre Fiara care era şi nu mai este, unul dintre cei 7

 77  7 lămpi de foc ce ard în faţa lui, 7 duhuri ale lui Dumnezeu
 77  Cele 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă şi 7 sfeşnice de aur,  

iată-le aici
 77 Cele 7 stele sunt Îngerii celor 7 Biserici
 77 Iară cele 7 sfeşnice sunt cele 7 Biserici
 77  I-am văzut pe cei 7 Îngeri în faţa lui Dumnezeu: lor li s-au dat 7 trâmbiţe
 77 Apoi i-am văzut pe cei 7 Îngeri ce purtau cele 7 urgii

 777  Mielul ce avea 7 coarne şi 7 ochi care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu
 777 Hristos dictează 7 scrisori celor 7 Îngeri ai celor 7 Biserici
 777  Hristos sfărâmă cea de-a 7-a pecete şi li se arată celor 7 Îngeri cu 7 trâmbiţe
 777  Îngerul spune că cele 7 capete sunt 7 coline şi totodată sunt 7 împăraţi1

1 Pasajele din Sfânta Scriptură reproduc textul Bibliei în varianta lui Dumitru Cornilescu din 1921 (n.tr.).
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Semnificaţia lui „777”

DR

Pe 29 septembrie 2008, chiar de Sfinţii Arhangheli Gabriel, Mihail şi Rafael, s-a-ntâm-
plat un lucru extraordinar pe Wall Street: când s-a auzit clopotul, nu cel de la biserică, ci 
cel care marchează sfârşitul şedinţei bursiere, indicele Dow Jones a făcut un salt mortal, 
afişând pe marele ecran negru un spectaculos -777,71.

O tăcere surdă, asemănătoare celei pomenite în Apocalipsa lui Ioan s-a aşternut atunci 
peste bursa din New York: „Când a deschis cea de-a şaptea pecete, se făcu în ceruri o tăcere grea 
preţ de o jumătate de ceas”. Odată cu acest remarcabil şi unic -777, finanţiştii şi bancherii din 
toate colţurile lumii au înţeles că tocmai în acea zi au câştigat potul cel mare, cel care nu 
apare decât o dată la o mie de ani.

Într-adevăr, nicio maşinărie cu sloturi de pe planetă, fără nicio excepţie, nu varsă 
grămada de bani decât atunci când trei sau patru rotiţe se opresc simultan pe numărul 
norocos 7, dând astfel o frumoasă aliniere de 777 sau de 7777. Aşadar, la Las Vegas, atunci 
când un „bandit ciung”, aşa cum este denumit frecvent aparatul de joc, se-ntâmplă să 
afişeze 777, un girofar şi o sirenă ca de ambulanţă îi avertizează atât pe clienţi, cât şi 
departamentul de securitate al cazinoului că tocmai s-a câştigat tot ce se află în măruntaiele 
maşinăriei.

1 Cotaţiile au continuat între 5 şi 30 de secunde după semnal. Cifra finală a indicelui Dow Jones a oscilat uşor cu două sutimi, 
între -777,70 şi -777,68.
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Casino Flamingo

Iar dacă aţi jucat la „progressive slots”, ştiţi că dacă aţi nimeri de patru sau de cinci ori 
la rând cifra şapte, 77777, v-aţi asigura un super jackpot ce variază între unu şi patru 
milioane de dolari. Acest lucru e posibil datorită potului comun ce se adună în timp real 
de la sute de astfel de maşinării de joc legate între ele tot anul, uneori chiar şi cu aparatele 
din alte cazinouri. Chiar eu am văzut în Las Vegas astfel de maşinării conectate 24 de ore 
din 24, nu doar cu toate cele din Las Vegas, ci chiar şi cu cele din Reno şi Atlantic City.

Finanţiştii de pe Wall Street, cel mai mare progressive slot de pe pământ, cunoşteau 
semnificaţia lui 777 mai bine decât oricine. Asta deoarece nu trecea nici măcar un an fără 
ca angajatorul lor să organizeze un seminar experimental la Las Vegas, doar aşa, ca toată 
lumea să se defuleze. Cei de la bursă erau aşadar cu atât mai alarmaţi, cu cât în faţa incre-
dibilului, ameţitorului şi magicului 777, nemaiîntâlnit într-un secol de istorie a indicelui 
Dow Jones, se afla semnul matematic minus, al negativului, ce le transforma într-o clipită 
megaaverea în megafaliment. Pentru ei, acel minus era precum arătătorul îngerilor, ce-i 
avertiza că uriaşa lor maşinărie urma să scuipe tot ceea ce strânseseră ei până atunci, do-
lar cu dolar, precum o scară rulantă ce dintr-odată începe să se mişte în sens opus. Şi în 
acea seară, ca într-un film apocaliptic, li se părea că începuse numărătoarea inversă: mii 
de miliarde de dolari se evaporaseră dintr-odată, ca prin magie! 

Lucru oarecum firesc, deoarece traderii sunt cei mai superstiţioşi oameni de pe pă-
mânt (după piloţii de vânătoare), asta pentru că meseria lor constă tocmai în a paria cu 
jetoane de 10, 100, ba chiar şi de o mie de milioane de dolari. Semnul bun sau semnul rău 
capătă importanţă în această lume iraţională. Iar semnele erau cam aşa: imaginaţi-vă că 
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sunteţi aşezat la o masă de ruletă, nu cu 37, ci, să zicem, cu 29.000 de numere2. Tehnic, 
aveţi mai multe şanse să fiţi lovit de fulger în bucătărie decât să nimeriţi 77 sau 777.

Şi atunci, ce să mai zicem când iese -777,7? 
Posibilitatea ca miticul 777 să iasă dintre cele 29.000 de numere este din start de neima-

ginat. Dar să apară 777,7, şi asta de Sfinţii Arhangheli şi, DE ASEMENEA, de noul an 
evreiesc, asta demonstrează clar influenţa unei alte lumi. De altfel, girofarele şi sirenele 
tuturor canalelor mass-media din această lume s-au declanşat simultan pentru a trâmbiţa 
cel mai mare crah de pe Wall Street, de la Marea Depresiune din 1929 încoace.

Iată la ce mă gândeam, urmărind în direct pe CNBC suprarealistul afişaj al lui -777,7 
pe ecranul digital de la New York Stock Exchange. De fapt, refuzam să cred ceea ce văd, 
atât de imposibil şi de ireal mi se părea totul. Firul invizibil al destinului, ce uneşte noro-
cul şi vieţile oamenilor, pus în mişcare de miliardele de rotiţe nevăzute ale mecanicii di-
vine, a ţesut acest magnific şi deopotrivă tragic -777,7, vestitor al pierderilor colosale care 
urmau să aibă loc, pecetluite, potrivit unor finanţişti superstiţioşi, prin semnătura lui 
Yahve! Era Apocalipsa financiară.

A doua zi, acest -777,7 a mai adus ceva cu el: toţi cei care au scris 777 pe motorul de 
căutare Google au dat nas în nas cu un dragon (!) ce semăna izbitor cu sigla unui cazinou 
online!

Casino 777

Finanţiştilor care cunoşteau Noul Testament le-a îngheţat sângele-n vene: dragonul 
amintea de un verset din Apocalipsă! 

Să fi fost oare pură coincidenţă?
Bancherii (catolici) de pe Wall Street au mai observat şi că renumita bancă Bear Stearns3, 

prima care s-a năruit din pricina crizei subprimelor, a falimentat pe 24 martie – care odi-
nioară era ziua sfântului Gabriel – şi şi-a anunţat falimentul o zi mai târziu, pe 25 mar-
tie 2008, de sărbătoarea… Bunei Vestiri4! Bine, e doar o coincidenţă hilară… asta până 
când Secretarul american al Trezoreriei, Henry Paulson, o jumătate de an mai târziu, ia o 

2 Acest 29.000 reprezintă numărul rotunjit al şedinţelor bursiere din 1896 până astăzi.
3 Fondată în 1923 de către Joseph Bear, Robert Stearns şi Harold Mazer cu doar 500.000 de dolari.
4 Cu revolverul lui Paulson la tâmplă, acţionarii băncii au fost obligaţi să-şi dea acordul pentru răscumpărarea acţiunilor de către 
banca JP-Morgan la o zecime din valoarea lor.
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altă decizie istorică (şi, vai, fatală), aceea de a-i crucifica pe bancherii de la Lehman 
Brothers5, pe 14 septembrie 2008, tocmai de… Ziua Crucii.

Nici că se putea mai bine!
O dată cu atât mai uimitoare, cu cât, fără s-o ştie, Paulson a apăsat de fapt pe butonul 

ce a declanşat instantaneu o erupţie vulcanică, un Cernobîl bancar şi mai ales un tsunami 
mondial al concedierilor. Din acea zi, toţi bancherii şi toate guvernele duc crucea unor 
împrumuturi toxice6 ce cântăresc… 55.000 miliarde de dolari.

Imaginaţi-vă că doar şase luni mai târziu, pe 12 aprilie 2009, banca centrală engleză s-a 
văzut obligată să utilizeze pachetul său de lichidităţi, pentru a salva ţara de la faliment, şi 
să tipărească sute de mii de lire sterline, fără nicio acoperire, cu care apoi a răscumpărat… 
bonurile de trezorerie engleze!

E ca şi cum aţi fabrica cu propria dumneavoastră imprimantă bancnote de 100 de euro, 
cu care aţi merge apoi în grabă să vă plătiţi impozitele – şi asta în perfectă legalitate.

Acest -777,7 al arhanghelilor Mihail, Gavril şi Rafael din 2008 şi-a ţinut promisiunea 
dincolo de orice temeri, arătând o lume a Fiarei, un Monstru, precum în Apocalipsa după 
Ioan. Nu sunt singurul care a văzut lucrurile din această perspectivă. Imaginile televizate 
au arătat manifestanţii anti-G20 costumaţi în cei 4 cavaleri ai Apocalipsei pentru a întruchi-
pa bancherii şi criza, în vreme ce săptămânalul Newsweek vorbea despre „Monstru”7! Un 
monstru conceput de bancherii deopotrivă hămesiţi şi proşti, pe jumătate Fiară, pe jumă-
tate Datorie, cântărind 55.000 de miliarde de dolari pe de-a-ntregul fictivi, circulând pe o 
piaţă paralelă, însă contorizaţi în bilanţurile reale!!!

Toate acestea au început să genereze tot felul de asocieri interesante: 777, Îngerii, dra-
gonul, Monstrul etc. Contrariat, m-am dus la textul lui Ioan ca să văd dacă exista vreo 
legătură între ceea ce trăiam în aceste vremuri tulburi şi ceea ce stă scris acolo. O întrebare 
ridicolă îmi tot revenea în minte: „Şi dacă acest Monstru despre care vorbeşte Newsweek e chiar 
Fiara arătată de înger?”. Fiara cumplită care a ieşit la lumina zilei pe 28 septembrie 2008 
putea distruge economia şi toate locurile de muncă de pe planetă, declanşând revoluţii 
sângeroase şi masacre mai ceva ca la 1789. De falimentul mondial am scăpat ca prin ure-
chile acului pe 18 octombrie 2008, datorită reuniunii de urgenţă organizate la Paris. În 
acea zi, băncile englezeşti nu mai aveau în conturi nicio liră sterlină!

Făcând acest demers, am căzut şi eu în greşeala celor care s-au folosit de actualitatea 
momentului pentru desluşirea textului apostolului. În secolul al XVIII-lea, englezii îl 
identificau pe Napoleon cu Fiara Apocalipsei. La începutul secolului al XX-lea, Fiara de-
venise Hitler. În anii ‘50, Diavolul era URSS. În zilele noastre toţi cred că e China, deoare-
ce emblema ei e dragonul, steagul ei e de culoare roşie şi mai ales deoarece această ţară 
dispune de acele „milioane” de soldaţi menţionaţi în textul vechi de 1.900 de ani.

5 Fondată în 1850 de către Henry, Emanuel şi Mayer Lehman.
6 Gândiţi-vă că bancherii de la Bear Stearns au împrumutat 35 de dolari pe 1 dolar disponibil în depozit, un raport de 35/1.
7 www.newsweek.com/id/161199/
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New York Daily News, 2008

D.R.
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Dar dacă de 1.900 de ani încoace toată lumea s-a-nşelat?
Nu cumva Fiara Apocalipsei este banul, sistemul financiar, sistemul bancar?
Nu cumva pe fruntea Fiarei stă scris: „Accept Visa, Mastercard şi American Express”?
Sfântul Ioan spune cât se poate de limpede că „nimeni nu va putea vinde, nici cumpăra, 

dacă nu va fi însemnat cu numărul fiarei”. Dacă stăm bine să ne gândim, el face referire aici 
la un întreg sistem de schimb de mărfuri, de vânzări şi achiziţii, de intrări şi ieşiri de bani. 
Nu-i cine ştie ce rebus, afirmaţia lui. Ce spune el aici, negru pe alb, este că „fără semnul 
(băncii)”, oamenii nu vor putea face rost de bani şi vor fi sortiţi pieirii. Cine n-are un card 
Visa, în ziua de azi, are o viaţă foarte complicată… Mai rău: cine nu are un cont bancar, 
aproape că nu există din punct de vedere social! De ce oare n-a vrut nimeni să înţeleagă 
această frază în sensul ei propriu? De când există Banul, adică de acum 4.500 de ani, până 
în urmă cu vreo 40 de ani, bărbaţii şi femeile îşi planificau viaţa în funcţie de aceste 
„guralive şi înşelătoare” bucăţi de metal după cum voiau. În 1968 de exemplu, muncitorii 
de la Renault erau plătiţi în bani lichizi, „din mână“, cum se spune, cu ajutorul unei 
armate de contabili, pe data de 30 a fiecărei luni. 

Însă începând cu anii 1970 a avut loc o revoluţie tăcută! Am pierdut, fără să ne dăm 
măcar seama, libertatea de a dispune de banii noştri. Odată cu noile servicii propuse de 
bănci, angajatorul n-a mai avut nevoie de o armată de contabili la fiecare sfârşit de lună: 
a pus problema plăţilor în seama agenţiei din colţ şi a înlocuit teancurile de bancnote de 
100 de franci cu un simplu petec de hârtie. În urma acestei schimbări, cei de la Renault au 
dat afară mare parte din contabili, deveniţi cu totul inutili în noile circumstanţe.

La început însă, primele cecuri de plată înmânate salariaţilor încă nu aveau colţul 
drept barat cu două linii. Un cec „nebarat” îţi permitea să te prezinţi la agenţie pentru 
ridicarea salariului sub formă de lichidităţi. Bineînţeles, acest lucru îi obliga pe angajaţi să 
se deplaseze personal la banca emitentă pentru ridicarea salariului. Din motive practice 
evidente, noua metodă i-a forţat automat pe salariaţi să-şi deschidă benevol conturi ca să 
nu mai aştepte ore întregi în faţa ghişeului la sfârşit de lună (prin anii 1970, părinţii noştri 
stăteau răbdător la coadă în agenţie, deoarece încă nu apăruseră bancomatele).

Apoi, încet-încet, băncile nu au mai tipărit cecuri „nebarate”, obligând pe toată lumea 
să se supună regulilor lor dacă voiau să-şi primească numerarul. O lege obliga persoanele 
particulare şi întreprinderile să plătească prin cec orice tranzacţie ce depăşea un anumit 
prag. Treizeci de ani mai târziu, o serie de reglementări bancare a reuşit să îngreuneze 
acest proces, iar acum s-a ajuns să n-aveţi voie să retrageţi mai mult de 1.400 de euro din 
cont: „Trebuie anunţat directorul cu 48 de ore înainte”.

Totul a fost pus la cale pentru a-i împiedica pe deponenţi să dispună liber de fondurile 
lor. Băncile i-au deposedat pe deponenţi. Sistemul este acum blocat. Nu numai că nu mai 
puteţi vinde sau cumpăra fără intervenţia unei bănci sau fără să deţineţi un card, dar nu 
mai puteţi nici să dispuneţi de banii dumneavoastră aşa cum doriţi. Dacă privim acest 
lucru din perspectiva textului lui Ioan, putem spune că sistemul de marcaj despre care 
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vorbeşte el funcţionează. E important să înţelegem că el nu funcţiona nici în 1970, nici în 
1840, nici în 1710 etc. Ceea ce Ioan a descris acum 1.900 de ani este valabil în ziua de azi, 
exclusiv. 

Să fie o simplă „coincidenţă”?
Începând cu anii ‘80, cineva s-a interpus între voi şi banii voştri. Din acel moment, o 

entitate numită bancă, la început discretă ca o furnicuţă elveţiană, a devenit din ce în ce 
mai vorace, precum un vampir român, cerând nenumărate comisioane şi cheltuieli la cea 
mai mică mişcare a banilor dumneavoastră. În ziua de azi banca vă interzice chiar şi să vă 
atingeţi de propriul salariu fără un acord implicit! Luând în considerare că o „cifră” este 
în acelaşi timp un „logo”, tehnic vorbind toţi ţinem în mâna noastră dreaptă o cifră 
bancară, fie că se numeşte banca Kervel, Lehman Brothers sau banca sfântului Duh. Asta 
de fiecare dată când ne folosim de cardul nostru. Banca supraveghează, verifică şi 
autorizează cele mai mărunte vânzări şi cumpărări ale noastre.

O să-mi spuneţi, dacă nu sunteţi cumva vreun traficant de droguri, că nu vă deranjează 
serviciile pe care le efectuează banca. Să vedem ce înseamnă, de fapt, aceste servicii. 
Entitatea care poartă acum numele de „bancher“ are puterea de a ne transforma vieţile 
folosind bagheta magică numită calculator. El este cel care îşi dă „acceptul”, atât pentru 
creditul dumneavoastră pentru maşină, cât şi pentru descoperirea mea de card, 
asigurându-ne pe amândoi că „am luat cea mai bună decizie”. Datorită capacităţii sale de a 
acorda împrumuturi, bancherul a devenit de neînlocuit şi omnipotent, deşi în 1970 
profesia lui de abia dacă exista! Acest sector s-a schimbat atât de mult, în atât de puţin 
timp, din cauza calculatorului, acel instrument care te ajută să calculezi credite şi debite – 
aşadar, nu tocmai numărul Fiarei. Datorită calculatorului, în doar 30 de ani, bancherii şi 
finanţiştii au devenit Stăpânii Lumii, ca să folosim expresia lui Bruce Easton Ellis din 
American Psycho! 

Însă ceea ce nimeni nu a prevăzut este că, începând cu 2004, Stăpânii lumii au început 
să-şi taie craca de sub picioare folosind „arme financiare de distrugere în masă”8, precum 
credit default swaps, care au condus la colapsul de pe Wall Street pe 29 septembrie 2008. E 
adevărat că înainte de aceste produse teoretice inventate în 1994, regula era că dacă banca 
împrumuta bani, atunci trebuia să aibă o acoperire a împrumutului, spre exemplu în 
lingouri de aur, imobile etc. Bineînţeles, bancherii şi asiguratorii visau să elibereze acest 
capital – blocat în mod inutil, spuneau ei (şi o tot spuneau de multă vreme) pentru a-şi 
însuşi milioanele provenite din bonusuri, câştigând astfel şi mai mulţi bani. Pentru asta ei 
au aplicat o formulă matematică „miraculoasă” pusă la punct de matematicienii de la JP 
Morgan Chase Bank, ce permite eliminarea acestei garanţii, câştigând în acelaşi timp bani! 
Această şmecherie poartă numele de CDS…

8 Declaraţie profetică a lui Warren Buffett, mare finanţist american, cunoscut pentru averea colosală şi pentru avertismentele 
sale cu privire la deregularizarea pieţelor.


