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sOCANT - 600 de profesori din Galati la un curs
de numerologie pe Zoom
Inspectorul scolar general al ISJ Galati, Selena Costea, a trimis, pe 7 ianuarie,
o adresa cadrelor didactice din judet, prin care le invita sa participe la
proiectul online „Numerologia - o 9 legatura intre dascal si elev”. Proiectul a
fost initiat de Asociatia Numerologilor din Romania, iar conferinta promovata
de Inspectoratul Scolar din Galati a avut loc vineri, 8 ianuarie, in mediul
online. Au participat pe Zoom circa 600 de profesori. Selena Costea si-a
motivat gestul, sustinand ca orice profesor are libertatea de-a alege daca
urmeaza sau nu un astfel de curs, relateaza stiripesurse.
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Potrivit Libertatea, la cursul de numerologie care a durat 3 ore, profesorilor li s-au 'predat'
urmatoarele invataturi:
- „stiinta fara arta e lucru dracovesc. Asa a ajuns si educatia. A ajuns un lucru dracovesc. Voi
creati ciumpalaci care nu sunt buni la nimic. Nu pentru ca vreti voi asta, ci pentru ca asta e in
curricula. si daca voi nu le percepeti numerologic, participati la dracovenia asta fara sa va dati
seama”
- „Numerologia ne ajuta sa ne dam seama ce clasa avem. Natura isi face treaba, spermatozoidul
se intalneste cu ovulul, graviditatea s-a instalat, mai departe totul se petrece fara cunoasterea

noastra. Copilul va apare (sic!). Dar dupa ce l-am facut, ce facem cu el?”, spune vocea unui
barbat din live-ul de pe Zoom.
- „inainte il pregatea mama pe baietel ca pe viitor soldat. Acum pentru ce ii pregatim? Pe baietei
ca pe fetite, pe fetite ca pe baietei. Apoi ajunge fata la o anumita varsta, cand are nevoie de
barbat, dar nu gaseste, pentru ca mama a creat pseudoceva, un fel de ceva, ca diferenta dintre
el si o fata e doar ca are penis. Nu e adevarat ca cu asta lucrati?”
- „Acum nu poti intra fara masca in magazin, in avion, data viitoare nu o sa poti intra fara cip”.
ADRESA: http://crct.ro/nxdB

