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RECOMANDĂ CU CĂLDURĂ ACEASTĂ DOCTRINĂ
Fie ca această Doctrină social politică, realizată pe
pământ românesc să fie inspirată de Domnul !
Cu Domnul nostru Iisus Christos înainte !
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MAREA DOCTRINĂ
A SALVĂRII POPOARELOR ŞI NAŢIUNILOR,
A SALVĂRII SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE NAŢIONALE,
A SALVĂRII CIVILIZAŢIEI UMANE
ACUM, LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III
PRIN DEZVOLTARE ŞI EVOLUŢIE,
PRIN URCAREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC
AL CIVILIZAŢIEI UMANE
PE NIVELUL AL DOILEA DE EVOLUŢIE

MAREA DOC TRINĂ A SALVĂRII POPORULUI ROMÂN
ŞI A NAŢIUNII ROMÎNE

ACEASTĂ DOCTRINĂ ARE LA BAZĂ DOCTRINA CREŞTINĂ, POTRIVIT CĂREIA
DUMNEZEU ESTE CREATORUL UNIVERSULUI, AL OMULUI, AL NAŢIUNILOR ŞI AL
POPOARELOR,
DOCTRINA UMANISTĂ, POTRIVITĂ CĂREIA OMUL FIIND CREAŢIA LUI DUMNEZEU
EL ESTE SACRU ŞI TREBUIE RESPECTAT ŞI AJUTAT SĂ EVOLUEZE,
ŞI
DOCTRINA RESPECTĂRII SACRALITĂŢII POPOARELOR ŞI NAŢIUNILOR, ODATĂ CE
ELE SUNT CREAŢIA LUI DUMNEZEU !
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CHEMARE !
OAMENI BUNI ! DRAGI ROMÂNI ! HAIDEŢI SĂ NE ADUNĂM PENTRU A SALVA
ACEASTĂ ŢARĂ !
Aşa după cum aţi văzut şi dumneavoastră au trecut şi Alegerile acestea, Uninominalul, cum li
s-a spus. Am văzut scârbiţi şi îndureraţi că am fost încă o dată păcăliţi ! Adică la vot au ieşit tot ei,
ACEIAŞI ! Aceiaşi hoţi care ne mint şi ne manipulează de aproape 20 de ani ! Şi care vor face în
continuare tot ce au făcut până acum ! Se vor face că se cearta între ei, se vor acuza că partea
cealaltă a jefuit Ţara, dar vor colabora împreună la jefuirea Economiei, pentru îmbogăţirea lor !
Adică ei şi baronii lor se vor îmbogăţi, iar noi şi ţara vom sărăci în continuare. Ei sunt mafia
transpartinică, sunt reprezentanţii acestei mafii naţionale ! Faptul că FSN s-a despărţit în două, în
PSD şi PD, ca să se unească din nou, după atâţia ani, faptul că s-au bălăcărit şi s-au acuzat de
jefuirea ţării, în timpul acesta ei adunând averi colosale, ca să se adune apoi din nou, nu a fost decât
o Stratagemă ! Toate s-au făcut şi se vor face după acelaşi Scenariu.
În timpul acesta populaţia ţării a scăzut cu peste o şesime din populaţia România din anul 1990,
iar din populaţia rămasă, de 18-19 milioane, peste un sfert, între 4 şi 5 milioane a fost obligată să
plece din ţară ca să găsească de lucru în alte ţări. Economia a fost jefuită şi vândută, astfel că nu mai
avem mai nimic care să fie al nostru ! Ţara a fost vândută şi înrobită. Nu suntem decât o jalnică şi
umilă Colonie ! Iar după anul 2015-2020 Prognozele demografice ale Institutelor de sociologie arată
limpede că numărul ţiganilor va depăşi numărul românilor, altfel spus românii vor deveni a doua
etnie în stat, fapt care echivalează cu dispariţia noastră ca popor din istorie !
Aşa după cum i-aţi auzit pe noii Guvernanţi, care sunt de fapt aceiaşi mincinoşi şi hoţi, visteria
ţării este secătuită, astfel că nu mai pot fi majorate nici pensiile nici salariile profesorilor.
După 19 ani, România, Economia românească au suferit pierderi, distrugeri care depăşesc 500 de
miliarde de euro… Pierderile suferite de România după 1990 depăşesc pierderile suferite de ţara
noastră în cele două războaie mondial, însumate… Perioada de după 1990 este cea mai neagră din
toată istoria noastră… De la înfrângerea dacilor, în cel de-al doilea război daco-roman, când după
trădarea şi sinuciderea lui Decebal Dacia a fost jefuită într-un mod barbar, România nu a cunoscut
o perioadă de secătuire, de jaf imens şi barbar a bogăţiilor ei, de prăbuşire din toate punctele de
vedere…aşa cum s-a întâmplat în această perioadă istorică, postcomunistă.
La ora actuală noi românii nu ştim încotro mergem şi ce se va întâmpla cu noi… Suntem o Ţară
şi un Popor jefuiţi, debusolaţi, scârbiţi, îngroziţi, manipulaţi, incapabili să reacţionăm ! Poporul
român a intrat demult în perioada de dispariţie… Ţara este un haos, este neguvernabilă, hoţii îşi fac
de cap…În timp ce noi nu ştim încotro mergem ! Nu ştim ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă cu noi !
După 19 ani de jefuit ţara, de minciună şi de orori partidele politice care au guvernat România după
90 au fost incapabile să gândească şi să creeze, să le propună românilor UN PROIECT NAŢIONAL
DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI ! În afară de faptul că ne-au minţit de fiecare dată ca pe nişte
proşti, şi de jefuit Ţara, împreună cu mafia transpartinică, ele nu mai ştiu altceva ! De aceea o
spunem răspicat, OAMNI BUNI, ACESTE PARTIDE POLITICE SUNT UN PERICOL PENTRU
ROMÂNIA ŞI PENTRU POPORUL ROMÂN ! AM FOST ŞI SUNTEM ÎNŞELAŢI !
De fapt, şi aceasta este foarte trist, de la realizarea Marii Uniri din anul 1918, realizată prin
jertfa soldaţilor români la Mărăşeşti, Mărăşti, Oizuz, etc şi cu ajutorul lui Dumnezeu, toate partidele
care s-au perindat la Cârma României, toate formate din oameni setoşi de putere, cărora nu le-a
păsat de ţară, AU FOST INCAPABILE SĂ GÂNDEASCĂ ŞI SĂ LE PROPUNĂ ROMÂNILOR
UN PROIECT NAŢIONAL DE DEZVOLTARE, CARE SĂ NE ARATE CALEA PE CARE
TREBUIE SĂ MERGEM !
Omeni buni, români ! Până când să mai răbdăm minciuna şi bătaia de joc a acestor politicieni
inconştienţi, cărora nu le pasă absolut deloc de noi ? Când va veni pentru noi, românii, acel Moment
în care ne vom trezi la realitate, când vom avea şi noi, românii, Oameni patrioţi, cinstiţi care să ne
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spună Adevărul, care să lupte pentru noi, care să ne arate calea pe care să mergem, care să ne spună
ce trebuie să facem pentru a ieşi din tragedia şi nebunia aceasta care nu se mai termină !
Ei bine, dragi români, lucrul acesta s-a întâmplat acum ! Pentru prima dată în ultimul veac
România are un Proiect naţional, UN IDEAL NAŢIONAL, O DOCTRINĂ, O TEORIE
CUPRINZĂTOARE ŞI EXPLICITĂ, GÂNDITĂ LIMPEDE, PE ÎNŢELESUL TUTUROR, care
ne va scoate în cel mai scurt timp, şi în modul cel mai bun din Criza şi din Nebunia în care am fost
băgaţi de marii Bancheri Mondiali cu ajutorul cozilor de topor din ţară ! Pentru prima dată după
Marea realizare a Întregirii neamului, în 1918, avem din nou un IDEAL NAŢIONAL, EXPRIMAT
LIMPEDE, avem o Doctrină social politică, O TEORIE care ne arată care este Calea pe care trebuie
să o urmăm noi, românii, ca să ne salvăm în istorie ! Ca să avem şi noi o istoria şi o viaţă normală, să
nu mai fim victimele şi sclavii tuturor hoţilor naţionali şi internaţionali, O DOCTRINĂ
ECONOMICĂ, POLITICĂ ŞI SOCIALĂ care ne arată foarte clar cum putem, noi, românii, ÎN
ISTORIE, să devenim UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE, pentru ca noi, fii şi nepoţii
noştri să avem o istorie şi o viaţă demnă, îmbelşugată şi fericită ! ! Şi toate aceste Idealuri realizate
în pace, în dragoste, fără violenţă, fără să se tragă un glonţ !
Ei bine, a dat Domnul şi această Minune, în sfârşit s-a întâmplat ! Avem acum UN IDEAL
NAŢIONAL ŞI O C DOCTRINĂ SOCIAL POLITICĂ CE NE POATE SALVA ÎN ISTORIE ! Ea
se şi numeşte DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI SAU
DOCTRINA BUREBISTA !
S-a întâmplat ca Domnul să adune în România un Grup de Intelectuali patrioţi, numit Biroul de
Viitorologie de la Bucureşti care au gândit şi au conceput această Mare Doctrină a Salvării
poporului nostru şi a României, o Doctrină care ne arată limpede ce trebuie să facem, şi care
este calea pe care trebuie să mergem !
Mai întâi trebuie desigur să citim această Doctrină care este conţinută în cartea de faţă ! Acesta
este lucrul cel mai important, s-o citim cât mai mulţi, şi s-o comentăm, vă spun cei care au gândit şi
au trudit la realizarea acestei DOCTRINE ! Pentru că după aceea vom înţelege foarte multe lucruri.
Şi de ce am avut şi avem noi, românii, o istorie nefericită, de ce ne-a mers nouă în istorie rău ! Care
sunt cauzele care ne-au făcut să fim în istorie un neam oropsit, care s-a condamnat singur pe sine la
Citind această carte veţi găsi răspuns la aproape toate întrebările în legătură cu destinul nostru
istoric, cu slăbiciunile noastre, dar şi cu modul, Calea prin care ne putem salva în istorie !suferinţă,
la supuşenie şi la…sinucidere ! Doctrina Burebista ne spune foarte limpede cum ne putem noi,
românii salva în istorie, ca popor şi ca indivizi umani, cum putem deveni un Mare popor, care nu va
dispărea niciodată, care va trăi demn, în bunăstare, capabil de o evoluţie accelerată !
Şi după ce veţi înţelege toate aceste lucruri nu ne rămâne decât să ne adunăm, să formăm
Organizaţiile Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României, cel care va împlini
aspiraţiile dintotdeauna ale românilor !
Aşadar, dragi români, haideţi să nu ne mai lăsăm prostiţi, haideţi să nu mai acceptăm ca România
să fie jefuită şi manipulată, iar noi să fin condamnaţi la prostie şi la umilinţă, la sărăcie şi la alienare
! Citiţi această carte, apoi adunaţi-vă şi formaţi PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI
MAXIMALE A ROMÂNIEI, CEL CARE VA SALVA ŢARA ACEASTA ! !
De altfel, noi, românii, nici nu mai avem alternativă : ori vom rămâne pasivi, şi în acest caz
condamnă poporul acesta, ne condamnăm pe noi şi îi condamnăm pe copii noştri la suferinţă,
mizerie şi moarte, ORI NE ÎNSCRIEM ÎN ACEST PARTID ŞI NE SALVĂM ÎN ISTORIE !
Citiţi aşadar Cartea aceasta, şi haideţi să ne adunăm, să ne organizăm pentru a salva România, şi
pentru a le dărui copiilor noştri un destin mai bun decât al nostru ! Nu uitaţi că dumneavoastră
sunteţi cei care trebuie să întemeiaţi acest partid ! Vă aşteptăm ! Nu uitaţi că acum ştim ce avem de
făcut !
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CÂTEVA CUVINTE LĂMURITOARE LA ÎNCEPUT DE DRUM
DESPRE DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMĂN
ŞI
A NAŢIUNII ROMĂNE,
ŞI A
LANSĂRII ORGANISMULUI ROMÂNESC PE O TRAICTORIE EVOLUTIVĂ !

Nu ştim dacă există popoare norocoase sau nenorocoase în Istorie, dacă asupra popoarelor
apasă mari blesteme, dacă România este Grădina Maicii Domnului, dar ceea ce ştim cu certitudine
este faptul că poporul român a avut o Istorie grea, o istorie dureroasă, plină de suferinţe, de lovituri,
de umilinţe ! Puţine popoare ale lumii au avut o istorie atât de dureroasă şi de amară, de plină de
ameninţări, de pericole, de jaf, de umilinţă ! Iar acum, la cumpăna mileniului trei şi a veacului
XXI, după căderea comunismului, starea poporului român este şi mai gravă, şi mai dureroasă. Este
atât de gravă şi de periculoasă încât putem dispărea ca popor şi ca naţiune !. Atenţie, este foarte
adevărat lucrul acesta !
În mai 2000 un Institut de Cercetări Economice al Uniunii Europene estima că în cei 10 ani care
au trecut de la căderea Dictaturii comuniste Economia românească a suferit pierderi care depăşesc
500 de miliarde de dolari…(Cifra este enormă în comparaţie cu cele 13 miliarde de dolari pe care lea împrumutat Nicolae Ceauşescu, după 1970 din Occident, miliarde cu care a construit o Economie
mamut, o Economie care a dat locuri de muncă tuturor românilor, asigurându-le traiul, datorie pe
care am plătit-o însă foarte, foarte greu ! ) Populaţia ţării a scăzut cu peste 3 milioane de locuitori, iar
dintre cei 18-19 milioane de locuitori care au mai rămas în viaţă peste 5 milioane de locuitori, adică
un sfert din populaţia ţării şi a forţei de muncă, izgoniţi din uzine şi din ţară şi-au luat lumea în cap
şi au plecat să muncească în străinătate !
Niciodată nu s-a mai produs în Istoria milenară a acestui popor un exod atât de mare, un sfert
din populaţia ţării să plece în bejenie ! În istorie tot timpul locuitori ai altor neamuri au venit să se
stabilească la noi, pentru că la noi era mai bine, niciodată nu s-a întâmplat însă ca românii să plece
din ţară atât de masiv. Două Institute de sociologie din Bucureşti au realizat un Studiu de prognoză
demografică, da, care ne arată clar că populaţia României va fi în continuare în scădere, iar după
2015-2020 numărul ţiganilor va depăşi cu mult numărul românilor, moment în care românii vor
deveni a doua etnie în stat. Fapt care echivalează cu ieşirea noastră ca popor de pe scena Istoriei. Cu
alte cuvinte niciodată în istoria sa poporul român nu s-a confruntat cu o situaţia mai
dramatică decât în această perioadă istorică ! Situaţia tragică în care ne găsim acum seamă foarte
bine cu cea de dinaintea celor două Războaie daco-romane, din 101-102 şi 105-106 e . , care aveau
să ducă la dispariţia Statului dac şi la vremuri foarte grele pentru poporul daco-român ! Vremuri
foarte grele, cumplite, pentru multe secole de atunci înainte ! Ca să vedeţi cât de mult a plătit
poporul daco-român trădarea Regelui Decebal ! Pentru că dacă Decebal nu ar fi fost trădat el nu ar fi
pierdut al doilea război daco-roman, statul dac nu ar fi dispărut nici el, şi pentru noi istoria ar fi fost
mult mai bună ! Foarte scumpă am plătit noi, românii, trădarea în istorie ! Trădarea, care la noi, la
români, a fost o permanenţă istorică ! Măcar dacă am fi capabili să învăţăm ceva din istorie noastră !
De ce au ajuns acum poporul şi naţiunea română în această fundătură istorică ! ? Teoria
aceasta, a posibilităţii dispariţiei poporului român şi a naţiunii române, în această perioadă, a fost
elaborată tot de profesorul Ştefan Dumitrescu (autorul marii Doctrine a salvării poporului român,
Doctrina de faţă !) şi validată ca realistă, logică, de câtre Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, al
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cărui membru de bază este. Toate datele, subliniem, confirmă această teorie. Poporul român se află
în această situaţie după Lovitura de stat de la 22 decembrie 1989, pentru că după căderea lui
Ceauşescu Economia şi societatea românească, întregul Organism naţional românesc au devenit
Victima şi Obiectul unui Mare Război mascat, format dintr-o sinteză de războaie economice,
psihologice, culturale, educaţionale, informaţionale. Război mascat care a distrus pur şi simplu
poporul român, economia, cultura, învăţământul, mai ales că noi, românii, nu am avut în istorie
experienţa acestui tip de război. Războiul mascat este Tip de război invizibil, (opus Războiului
vizibil, militar), atât de perfid, de distrugător, încât nici nu l-am sesizat, ba mai mult, acest tip de
război ne-a pus în situaţie de a ne distruge noi, românii, economia, de a ne distruge noi pe noi
înşine, cu propriile noastre mâini.
Şi ce este mai cumplit este faptul că politicienii noştri, ca şi o mare parte dintre intelectuali, se
dovedesc a totalmente inconştienţi şi fără măsură în jefuirea ţării, iar poporul român este incapabil
să reacţioneze. Singura reacţie a poporului român, la agresiunea care se face asupra lui din 1990
încoace, a fost fuga peste hotare, altfel spus DISOLUŢIA ! Se poate imagina ceva mai grav şi mai
periculos decât acest tip de reacţie, decât acest tip de mental naţional ?
Trebuie spus de asemenea că nu numai poporul român a fost şi este victima acestui Tip de război
mascat, invizibil, mai toate popoarele lumii au fost şi sunt Obiectul acestui Tip de război, chiar şi
America, fapt care este foarte vizibil acum după dezlănţuirea crizei Financiare care a distrus
Sistemul financiar american, şi care distruge de fapt întreaga economie mondială. Această Criză
financiară care a fost şi este iniţiată, experimentată, aplicată în practică în Statele Unite, şi care
loveşte toate Ţările este bine orchestrată de Vârful financiar care conduce prin manipulare lumea.
În această situaţie, pe noi, pe români, care ne aflăm în cea mai dezastruoasă situaţie din istorie,
cine ne salvează !? Cine ne ajută, ne poate ajuta cineva, odată ce noi ne distrugem cu atâta sete ?
Dar economiile celorlalte ţări, ce se va alege de popoarele lumii, pentru că această Criză financiară şi
economică este abia la început. Cum americanii abia aşteaptă să intre în Iran, cum un nou Război
mondial bate la uşă, ce se va întâmpla cu planeta aceasta ?.
Biroul de Viitorologie de la Bucureşti ştie că situaţia României şi a lumii se va agrava în
continuare, şi că este posibilă în viitorul apropiat chiar prăbuşirea Civilizaţiei umane, nu numai a
sistemului financiar american !
Iată că în această situaţie, ca şi cum Dumnezeu ar vrea să ne salveze, se întâmplă un Miracol.
Apare o teorie, O Doctrină, care se numeşte chiar aşa, DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI
ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI ŞI LANSAREA ORGANISMULUI ROMÂNESC PE O
TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ”. Sau „Doctrina Burebista”. Autorul acestei Doctrine fiind românul,
Profesorul şi scriitorul Ştefan Dumitrescu
Este drept că acest Miracol a început cu mulţi ani în urmă, nu a venit aşa deodată.. Doi
intelectuali români patrioţi, şi oameni profunzi, când au ieşit din puşcăriile comuniste în anul 1964
au pus în aplicare un Proiect extraordinar (secret) pentru ţara aceasta, şi care în mod normal ar fi
trebuit să dea roade. Cei doi Intelectuali patrioţi s-au gândit că dacă ar iniţia un Grup în care să fie
adunate cele mai bune minţi creatoare ale acestei Ţări, iar acestea ar fi ajutate să creeze, în toate
domeniile, în scurt timp, sau într-un viitor apropiat şi mediu, aceste valori creatoare vor fi dat un
număr important de creaţii ştiinţifice, descoperiri, vor fi creat idei, teorii, opere literare, filozofice,
ştiinţifice care vor declanşa în România o epocă de mare efervescenţă, creativitate şi dezvoltare
culturală, o adevărată Renaştere. Cei doi intelectuali visau ca România să devină o Mare Putere
culturală europeană. Iar Renaşterea culturală românească, ştiinţifică urma să atragă după ea
dezvoltarea economică, un salt înainte al României !
Realitatea însă a fost mai dură cu noi ! Aşa după cum se ştie după 1971, 1974 Nicolae
Ceauşescu a ştrangulat perioada de scurtă liberalizare, de după 1965, care, trebuie spus, a dat roade
extraordinare. Apoi, aşa după cum se ştie, după cum se vede, nonvalorile, profitorii, demagogii (gen
Mircea Dinescu, Adrian Păunescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu) au fost primii care s-au băgat în
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faţă, profitând cel mai mult ! Marii creatori, geniile cu adevărat au fost blocate şi nu s-au putut
manifesta ! Au fost şi sunt date în continuare la o parte !
S-au întâmplat totuşi şi multe lucruri bune ! Acum vă vom descoperi numai unul. La începutul
anului 70 poeta Ana Blandiana ajuta să vină în literatură un poet foarte talentat. În numărul 12 al
revistei Amfiteatrul, din 1971 Ana Blandiana îl prezintă pe tânărul poet Ştefan Dumitrescu, avea
numai 21 de ani, ca pe unul dintre marii scriitori de mâine ai literaturii române. La fel face şi Adrian
Păunescu, la prima Şedinţă a cenaclului Flacăra, afirmând despre Ştefan Dumitrescu : „Ştefan
Dumitrescu este o şansă a literaturii române. Ştefan Dumitrescu este o mare şansă a literaturii
române”.
Aceste afirmaţii despre talentul extraordinar al lui Ştefan Dumitrescu, afirmaţii care s-au dovedit
profeţii, i-au făcut pe cei doi Intelectuali care au înfiinţat Grupul secret Renaşterea să-l racoleze pe
tânărul Ştefan Dumitrescu, să-l ajute şi să învestească încrede în el. Nici Ştefan Dumitrescu nu i-a
dezamăgit.
Scriitorul Ştefan Dumitrescu s-a dovedit a fi un cercetător însetat în domeniile sale, Filozofia,
Psihologia, Pedagogia, Economia, astfel că a devenit unul dintre fondatorii şi oamenii de bază ai
Biroului de Viitorologie de la Bucureşti. Prin anii 1976-1978 avea intuiţia că Sistemele economice
se pot „educa”, asemenea fiinţelor uman sau grupurilor umane, şi scria o lucrare de pionierat în
Pedagogie şi în Ştiinţa economiei care se chema „Pedagogia Sistemelor economice„ Tot în această
perioadă are o mare revelaţie, pe urmele căreia va merge cu uneltele cercetării ştiinţifice toată viaţa :
descoperă Sistemul economic al viitorului care produce evoluţie, evoluţia societăţii, care îşi produce
propria sa evoluţie pe linia de evoluţie a vieţii. Acesta nefiind altceva decât Sistemul economic al
viitorului, mult mai performant şi mai uman decât cele mai performante Sisteme economice de azi,
cum ar fi cel japonez sau american. Deci asta se întâmpla în anii 1976-1978, sunt de atunci mai bine
de 30 de ani !.
Iată că în această situaţie, ca şi cum Dumnezeu ar vrea să ne salveze, se întâmplă un Miracol.
Apare o teorie, O Doctrină, care se numeşte chiar aşa, DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI
ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI ŞI LANSAREA ORGANISMULUI ROMÂNESC PE O
TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ”. Sau „Doctrina Burebista”. Autorul acestei Doctrine fiind românul,
Profesorul şi scriitorul Ştefan Dumitrescu
intrat în ultimul deceniu negru al dictaturii Ceauşiste, când securitatea era foarte vigilentă, când
bătrânii stăteau la cozi, când cu toţii de fapt stăteam la cozi şi îngheţam în case.
În oraşul lui liniştit Stefan Dumitrescu îşi vedea de romanele, de piesele de teatru, de
cercetările şi lucrările lui de Pedagogie, de Psihologie (este printre altele descoperitorul celui de Al
Treilea mare Tip de inteligenţă, denumită de el, „Inteligenţa pozitivă şi negativă „), de Viitorologie.
Fiind toată viaţa obsedat de poporul său atenţia i-a fost absorbită de cercetări care vizau condiţia
poporului român, descoperirea cauzelor care au făcut ca toată istoria lui Poporul român să fie un
popor umilit, jefuit, nefericit, şi ce ar trebui să facă românii pentru a avea o istorie mai bună !
Lucrarea de faţă, care este cea mai importantă Doctrină social politică pe care am dat-o noi,
românii, (este credinţa noastră sinceră) pentru că rezolvă o dată pentru totdeauna Problema
românească, Marea problemă românească, rezolvă situaţia gravă, dureroasă, umilitoare a poporului
român în istorie. Doctrina de faţă îi învaţă pe români ce trebuie să facă pentru a deveni un mare
popor, puternic, evoluat, trăind în bunăstare, fructificându-şi la maximum capacitatea de creaţie,
inteligenţa ! În mod normal nefericirea poporului român ar trebui să înceteze istorie !
După un secol şi jumătate de când avem partide politice, nici un Partid politic, nici un
Curent de gândire nu a fost capabil să-i dea Poporului român o Doctrină clarvăzătoare,
aproape completă, care să-i lumineze viitorul. Care să-l ajute să-şi cunoască slăbiciunile, să se
cunoască pe sine profund, să ştie care sunt acele cauze, acei factori care l-au împiedicat să fie un
popor normal şi fericit în istorie, cum să se ferească, să lupte cu acei factori negativi, şi să-i arate
care este Calea pe care trebuie s-o urmeze. Câtă diferenţă între doctrina închegată pe care ne-o aduce
profesorul Ştefan Dumitrescu, şi minciunile din Programele electorale ale Liberalilor, ale
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Ţărăniştilor, sau ale PSD-ului, ori ale Partidului Conservator ! Nu au nenorocit aceste partide
România, nu sunt ele vinovate de distrugerea Economiei româneşti, de provocarea disoluţiei
poporului român !? Şi atunci de ce vor să mai vină la Putere, ca să ne nenorocească în continuare !?
Doctrina aceasta, doctrina Burebista, poate fi privită şi ca o Carte de Psihologie şi de Pedagogie a
poporului român, pentru că după lectura ei, orice om, oricât de scăzut ar fi nivelul lui intelectual, şi
cultura lui generală, va înţelege o mulţime de lucruri, care vor deveni foarte importante pentru el , şi
care îi vor schimba viaţa. Îşi va cunoaşte şi îşi va înţelege poporul mai bine, în primul rând. Se va
cunoaşte de asemenea mai bine pe el ! Vrem noi sau nu vrem, suntem născuţi într-un popor slab,
bolnav, complexat şi nefericit, cu o istorie dramatică, iar vieţile noastre, ale copiilor şi urmaşilor
noştri vor fi nefericite sau fericite în funcţie de ce se va întâmpla cu poporul acesta !
Nu credem că exagerăm dacă afirmă că orice român după ce va citi această carte nu va mai fi acelaşi
ca înainte ! Că îşi va iubi mai mult ţara şi poporul, şi că se va simţi implicat în istoria poporului său
! Bine ar fi ca nici societatea românească să nu mai fie aceiaşi societate nefericită, delăsătoare,
inconştientă !
Dacă este adevărat că putem vorbi despre existenţa unei perioade dramatice pe care o
traversează poporul român şi naţiunea română, tot atât de adevărat este că lucrul acesta se datorează
în primul rând faptului că am avut şi avem politicieni mediocri, demagogi, jigodii, care nu au fost
interesaţi decât de interesul lor meschin, de şobolani ai puterii ! Ne-a lipsit o Minte genială în
gândirea social-politică românească, ne-au lipsit Marii conducători politici, sau acel Mare
Conducător clarvăzător care să ne fi arătat Calea pe care trebuie să apucăm ca popor ! Cu doar
câteva momente inspirate, cum ar fi momentul paşoptist şi momentul Marii Uniri de la 1918, în
ultimele două secole ale istoriei noastre, vedem că nu s-a făcut primăvară în Istoria noastră.
Curentul liberal, Liberalismul politic, nu ne-a dus nicăieri. Vedem astăzi ce urât, ce murdar şi
catastrofal au eşuat după căderea comunismului liberalii. Şi liberalii şi ţărăniştii şi social-democraţii
s-au compromis grav în istorie, s-au descalificat. La fel nu ne-au dus nicăieri nici curentul de
gândire social-democrat, nici curentul de gândire comunist, care ca şi liberalismul, au fost toate de
extracţie francmasonică, străine de spiritul românesc !
Am putea să spunem că de la revoluţia paşoptistă, (1848) singura revoluţie de altfel din istoria
noastră ( cele două lovituri de stat, de la 23 august 1944, şi 22 decembrie 1989, fiind Lovituri de stat
ale trădării naţionale, care ne-au făcut foarte mult rău în istorie !) poporul român a mers din eşec în
eşec. Mereu am ratat toate pornirile noastre… Astfel revoluţia de la 1848 s-a stins în caragialism,
Războiul de Independenţă de la 1877 a fost o greşeală a lui Carol I şi a politicienilor de atunci În
acest Război ar fi fost bine ca noi să ne fi aliat cu turcii împotriva ruşilor, pentru că Turcia era un
Imperiu în declin, care avea să se termine singur. Şi dacă ne-am fi aliat cu Turcia şi i-am fi învins pe
turci, am fi avut de atunci încoace România Mare. Rusia era în acel moment periculoasă pentru că
era un Imperiu în expansiune, care avea să ne facă foarte mult rău tot secolul XX, pe când Turcia era
un Imperiu în declin. Carol I a fost aici total lipsit de geniu politic. Răscoala de la 1907 este o pată
ruşinoasă pe obrazul liberalilor. Care în timpul Primului război mondial s-au comportat lamentabil,
neechipând şi înfometând, trădând armata română ! În sfârşit, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al
soldaţilor români, care şi-au arătat eroismul la Mărăşeşti, Oituz, etc am realizat Marea Unire de la
1918. Şi de atunci până azi ce am făcut ? Am ratat totul. (Ei bine, Doctrina aceasta ne învaţă chiar
lucrul acesta, să nu mai ratăm nimic în Istorie !)
De ce s-a întâmplat lucrul aceasta ? Până acum nici un partid politic, nici un Curent de gândire
politică, nici un Gânditor nu ne-a spus de ce s-a întâmplat lucrul acesta ! Ce se întâmplă cu noi,
românii, în istorie ? Nu ştim !
Şi iată că se întâmplă un fel de miracol. Vine un om, şi scrie o carte, Doctrina conţinută de
această lucrare, şi deodată ne dăm seama că înţelegem totul ! Ca şi cum ni s-ar fi luat un voal de pe
faţă ! Acum vedem pur şi simplu limpede până departe în timp ! Şi în trecut şi în viitor.
Pentru prima dată un gânditor român propune şi consacră conceputul de Problema românească ! În
ce constă Problema românească ?. (o să vedeţi citind Doctrina Burebista) Dar mai ales omul acesta
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ne învaţă pe noi, pe români, cum să rezolvăm Problema românească ! Problema esenţială a acestui
neam de două mii de ani încoace !
El ne arată cum poate poporul român să rezolve Problema românească, marea şi dramatica
Problemă românească. Dureroasa şi tragica Problemă românească, vai, cu care de două mii de ani
nu şi-a bătut nimeni capul, nici s-o definească, nici s-o rezolve. Doctrina de faţă „SALVAREA
POPORULUI ROMÂN ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE ŞI LANSAREA ORGANISMULUI
NAŢIONAL PE O TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ (sau „Doctrina Burebista”) îi arată poporului
român care este Problema sa principală, stringentă, dramatică în Istorie, (Esenţa istoriei române) şi
îl învaţă cum să rezolve această Problemă. Mai mult, îi dăruieşte Doctrina salvării, îi arată Calea pe
care să meargă, şi îl pregăteşte să realizeze singur acest lucrul, să se salveze singur în istorie !
Ştefan Dumitrescu gândeşte tipul de Partid politic şi tipul de Stat care trebuie înfiinţate ca să
preia Puterea politică în România, ca să salveze Ţara, absolut numai pe cale democratică, urmând ca
Partidul politic (denumit de el Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale Român, PDEMR şi Statul
evolutiv şi educaţional) şi noul Stat să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie.
Primul Sistem economic din istorie, care produce Evoluţie, care îşi produce propria sa evoluţie pe
linia de evoluţie a vieţi. Este pentru Prima dată în istorie când este imaginat, configurat, descris în
detaliu (în lucrarea „Noua Ştiinţă economic a secolului XXI sau Psiho-Economia”, lucrare deja
publicată) Sistemul socio-economic care produce Evoluţie, despre care autorul acestei descoperiri
spune că este Sistemul economic al viitorului, cel care va scoate din criză Sistemele economice
capitaliste ale acestei perioade istorice.
Aşadar prin renunţarea la Sistemul economic capitalist de azi din România (care este din
momentul căderii Dictaturii comuniste Victima şi Obiectul unui Mare Război mascat, din
partea nu atât a Occidentului cât mai ales a Vârfului Financiar Mondial, a Marilor Bancheri
internaţionali, care au declanşat actuala criza financiară care zguduie Economia mondială), şi
trecerea la construirea Sistemului Economic de evoluţie, poporul român şi România se pot
salva în istorie de la dispariţie . Deci aceasta este Calea prin care se poate salva poporul
român de la dispariţie.
Doctrina de faţă ne spune şi cum se va realiza lucrul acesta pas cu pas. Prin apariţia în România a
Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României, care va forma Statul Evolutiv şi
Educaţional român. Ştefan Dumitrescu prevede în Doctrina Salvării poporului român şi a naţiunii
române înlocuirea actualului Sistem politic pluripartidist, falimentar, care a nenorocit România, cu
un Sistem politic bipartit, format din PDEMR şi un Partidul de opoziţie, care poate deveni oricând
Partid aflat la Putere dacă Partidul Dezvoltării şi al Evoluţiei maximale nu îşi face datoria.
O dată apărute în istoria noastră, Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale şi Statul evolutiv şi
educaţional şi o dată începută construirea Sistemului socio-economic de evoluţie român, întregul
Organism naţional românesc va ieşi din criză şi se va înscrie pentru multe decenii de aici înainte pe o
traiectorie evolutivă. Acest lucru va face ca peste câteva decenii poporul român să devină un mare
popor, iar România o Naţiune importantă în viaţa politică.
Dar acest proces pe care urmează să se înscrie România, singura modalitate prin care Sistemele
economice de azi pot ieşi din Criza care ameninţă să devină şi mai profundă, va fi urmat în viitor,
credem noi, şi de alte naţiuni. Acest lucru urmând să ducă în numai câteva decenii la ieşirea întregii
Civilizaţii umane din Criză şi la apariţia unei Civilizaţii umane superioare care s-a înscris deja pe
Linia de evoluţie. Linie de evoluţie care o va plasa peste câteva decenii pe cel de-al Doilea Nivel de
evoluţie al Civilizaţilor raţionale, când Civilizaţia umană va fi scăpat de ameninţarea dispariţiei şi va
deveni o Civilizaţie galactică.
Viziunea măreaţă, dar realistă, ştiinţifică, bine articulată din punct de vedere logic şi filozofic,
credem noi, colegii domnului Ştefan Dumitrescu din Biroul de Viitorologie, este destul de
convingătoare, de veridică. Desigur că se vor găsi şi mulţi „duşmani”, mai ales cei care nu vor să
lase ciolanul puterii din gură, care vor critica această Doctrină, această Viziune social-politică a
salvării României. Autorul prevede că vor exista şi Forţe (naţionale, mondiale) care se vor opune

10

renunţării la Sistemele economice capitaliste, care au devenit demult învechite, şi care produc mai
multe efecte negative decât pozitive (de aici starea gravă, dureroasă, a Civilizaţiei umane, suferinţa,
mizeria, înapoierea) şi trecerii la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie, dar aceasta
este singura Cale prin care Societăţile umane se pot salva. Realitatea, viaţa va fi Forţa teribilă care va
obliga Societăţile naţionale să părăsească Sistemele economice capitaliste pentru a trece la
construirea Sistemelor economice de evoluţie ! Or se va întâmpla lucrul acesta, ori Societăţile
umane vor claca !
Desigur că lucrurile acestea se vor dezbate mult în anii care vin ! Această Doctrină va fi
întoarsă pe toate părţile, suntem convinşi de lucrul acesta. Vor exista şi mari invidii cu siguranţă, şi
interese care vor dori să o discrediteze ! Biroul de Viitorologie crede însă, este absolut convins, că
ea este Doctrina adevărată care trebuia să vină în istorie ! Care ne arată Calea pe care să mergem,
nouă, românilor, şi celorlalte societăţi, dacă vor dori să meargă pe ea. Unii o vor critica, aşa cum am
mai spus, şi este firesc să fie aşa. Subliniem însă că orice se va spune despre această Doctrină a
Salvării poporului român şi a naţiunii române (care este şi o Doctrină a salvării popoarelor şi a
naţiunilor în general) este singura Doctrină valabilă pe care o avem până acum ! Alta mai
credibilă nu există !
Problema este aceasta… În istoria unui popor, atunci când poporul trece printr-o
perioadă foarte grea, printr-o mare încercare, când se află la o răscruce de drumuri… aşa cum este
poporul român astăzi….este bine ca într-o asemenea situaţia să apară o Soluţie a ieşirii din criză, să
apară un om providenţial, care să propună Soluţia salvatoare. Aşa cum s-a întâmplat în India cu
Gandi la jumătatea secolului trecut !
Poporul român, aşa cum vedem cu toţii, se află într-o asemenea situaţia foarte grea ! Ştefan
Dumitrescu ştim că nu este un om providenţial, ( în viaţa de toate zilele este un om bun, un om
obişnuit, un om de treabă), însă credem cu tărie că Doctrina, Viziunea, Explicaţia, Soluţia, Teoria pe
care o aduce el în istoria acestui popor despre Calea prin care se poate salva poporul român, ni se
pare foarte credibilă, foarte inspirată ! În cazul în care această Teorie găseşte în sufletul, în
conştiinţa românilor un ecou, o reacţie, care va căpătă cu trecerea anilor o reverberaţie din ce în ce
mai mare, este posibil ca ea să devină o Mişcare politică, o Mişcare educaţională, spirituală !
Soluţie, Calea pe care ne-o propune Dumitrescu este într-o foarte mare măsură o Cale
educaţională ! În fond autorul îi învaţă pe români ce trebuie să facă, ne explică de ce ne găsim în
situaţia aceasta, ne spune cum trebuie să procedăm, şi ne arată Calea pe care să mergem ! Singura
Cale ! Toate aceste lucruri într-unesc calităţile unei Mişcări politice, ideologice, spirituale !
De aceea, pentru că noi credem în ea, Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, îi dă undă verde şi
o recomandă din toată inima !
În acelaşi timp subliniem acest fapt, că Ştefan Dumitrescu, fiind un om ca noi toţi, apăsat de
probleme şi greutăţi, poate strivit chiar de ele, nu a găsit, în unele locuri ale Lucrării de faţă, cea mai
bună formulare. Că vor fi unele lucruri care i-au scăpat, şi pe care le va formula mai bine sau le va
introduce ulterior în lucrare ! El este singurul în măsură, şi care are acest drept, să reformuleze unele
idei, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi a formei Doctrinei pe care a adus-o în cultura
românească ! Cum Ştefan Dumitrescu este un om credincios, noi, colegii lui din Biroul de
Viitorologie de la Bucureşti suntem alături de el, îi dorim mult noroc în viaţă. Fie ca Domnul să îl
inspire în continuare, să-l ocrotească şi să-l conducă pe el, şi Doctrina pe care a creat-o, pe Calea cea
bună ! Fie ca poporul român să beneficieze primul de această Doctrină, şi ca Domnul să ne ajute pe
noi, pe toţi românii, să avem un destin mare ! Un destin şi o istorie mai bune !
Noiembrie 2008.

Conducerea Biroului de Viitorologie de la Bucureşti
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PRIMA PARTE
I

TEORIEA SACRALITĂŢII, OMULUI, POPOARELOR, A NAŢIUNILOR,
A SPECIEI ŞI A CIVILIZAŢIEI UMANE,
DICTRINA DREPTURILOR POPOARELOR ŞI NAŢIUNILOR
ŞI
A SALAVĂRII LOR PRIN EVOLUŢIE !

TEORIA nr 1.
A SACRALITĂŢII POPOARELOR ŞI A NAŢIUNILOR.
DOCTINA SACRALITĂŢII POPORULUI ROMÂN ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE.
Noi credem în mod justificat, cu tărie, că Popoarele, care sunt temelia şi coloana vertebrală a
naţiunilor, şi naţiunile care constituie forma cea mai înaltă şi optimă de structurarea şi organizare
raţională a Speciei şi Civilizaţiei umane, sunt Creaţii ale lui Dumnezeu, ca şi Omul. Sunt cele mai
înalte forme de organizare ale oamenilor şi ale societăţii umane. De aceea ele sunt Sacre. Fiind sacre
ele au Drepturi fundamentale, ca şi oamenii ( Drepturile Omului) Drepturile popoarelor şi ale
naţiunilor sunt sacre şi inalienabile. De aici decurge automat Legea ocrotirii, a respectării, a
ajutorării de către Om şi de către Naţiuni, de către toate Guvernele şi Organizaţiile lumii, a
Speciei şi a Civilizaţiei umane, a popoarelor şi a naţiunilor.
acesta este legea sacră a drepturilor popoarelor şi naţiunilor ! Legea sacră a speciei şi a
civilizaţiei umane
Astfel ele, Popoarele şi Naţiunile, nu au voie să fie exploatate, să fie umilite, să fie distruse prin
Războaie de Tip Militar, sau de Tip Mascat, de Tipul Războiului psihologic, economic,
informaţional, educaţional. Nici factorii externi şi nici factorii interni ai unei Naţiuni nu au voie să
lezeze Drepturile sacre şi inalienabile ale Popoarelor şi ale Naţiunilor. Aşa cum se întâmplă în
această perioadă istorică denumită Globalizare, când Economiile naţionale, naţiunile popoarele sunt
Obiectul şi Victima unui mare Război mascat, abscons, subtil, pervers şi foarte distrugător. Tocmai
pentru faptul că Globalizarea distruge Popoarele şi naţiunile şi lezează viaţa Popoarelor, a
naţiunilor şi a indivizilor care le formează ea trebuie oprită cât mai repede, (în forma aceasta)
scoasă cât mai repede în afara legii internaţionale şi naţionale, şi înlocuită cu un Proces mai uman al
întrajutorării Popoarelor şi naţiunilor între ele ! (Subliniem, trebuie lăsate şi cultivate numai acele
efecte benefice ale Globalizării, şi oprite total efectele negative ale ei !)
Dacă Popoarele şi Naţiunile sunt sacre de aici decurge necesitatea de a fi ajutate să existe, să se
dezvolte în pace şi armonie, să fie educate, apărate, conservate, ocrotite, ajutate, stimulate să
evolueze ! Este interzis, este de condamnat faptul de a deturna popoarele şi naţiunile de la evoluţia şi
dezvoltarea lor. De a le încăiera între ele, de a le exploata şi manipula în folosul unei alte Naţiuni, al
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Marilor Puteri, a Societăţilor multinaţionale, sau a Marilor Bănci Mondiale, care formează Vârful
Financiar al Lumii şi care este totodată Vârful Mondial al Societăţilor secrete.
Poporul român şi naţiunea română fiind entităţi sacre este un sacrilegiu a le umili, a le
înjosi, a le exploata, a le răni, a le ciopârţi (situaţia în care se găseşte acum), a le manipula, a le
face nefericite, a le aduce daune sub orice formă, de către oricine, fie de către guvernanţi, de
către cei care ne-au condus, aşa cum s-a întâmplat mereu în istoria noastră, fie de către alte
state sau forţe oculte internaţionale…
Toate aceste rele i s-au făcut poporului român şi naţiunii române în ultimele veacuri, de fapt
de când există poporul român el a fost, sărmanul, victima diferitelor imperii sau grupuri
umane !
De fapt toate aceste rele li s-au făcut tuturor popoarelor de când există ele în istorie !
Pentru că Popoarele şi Naţiunile sunt entităţii sacre, creaţii ale lui Dumnezeu, aceste agresiuni, sub
orice formă, aceste rele făcute Popoarelor şi Naţiunilor, sub orice modalitate, oricât de absconsă,
trebuie să înceteze imediat în istorie. Ele sunt o agresiune şi o blasfemie la adresa lui Dumnezeu ! La
adresa Omului, la adresa a milioane de ani de chinuri şi lupte făcute de Om pentru a exista şi a
evolua în istorie.
Aşa cum există Drepturile Omului, Biroul de Viitorologie de la Bucureşti a propus opiniei
publice, Guvernului, Preşedinţiei, Parlamentului României, Organizaţiilor Internaţionale, existenţa şi
respectarea Drepturilor popoarelor şi ale naţiunilor, şi Drepturilor Speciei şi ale Civilizaţiei umane.
Acestea au fost gândite şi date publicităţii de către Biroul de Viitorologie de la Bucureşti. Ele au
fost deja anunţate Societăţii Civile, Organizaţiilor umane.
În faţa lui Dumnezeu nu există popoare mici şi popoare mari, popoare superioare şi popoare
inferioare, naţiuni mici şi naţiuni mari, naţiuni inferioare şi naţiuni superioare, în faţa lui Dumnezeu
toţi suntem egali, toate popoarele şi naţiunile lumii sunt egale şi sacre, şi avem cu toţii obligaţia de a
respecta, de a ocroti şi de a ajuta să se dezvolte creaţia lui Dumnezeu, adică Omul, Popoarele şi
Naţiunile, Specia şi Civilizaţia umană.
Popoarele, mici sau mari, au datoria de a se ajuta intre ele, de a colabora în vederea dezvoltării lor !
O dată cu urcarea în istorie şi cu creşterea numărului populaţiei globului Sistemul socio-economic
mondial, adică Civilizaţia umană şi Sistemele socio-economice naţionale se vor confrunta cu
probleme din ce în ce mai mari ! De aceea este bine ca drepturile popoarelor şi ale naţiunilor să
fie legiferate la nivel internaţional de către ONU, de către instituţiile internaţionale şi de către
toate guvernele lumii.
2
TEORIA
SACRALITĂŢII SPECIEI ŞI A CIVILIZAŢIEI UMANE
DRAPTURILE INALIENABILE ALE SPECIEI ŞI CIVLIZAŢIEI UMANE
Aşa cum fiinţa umană, Omul, Popoarele şi Naţiunile sunt creaţii ale lui Dumnezeu, fiind sacre,
la fel şi Specia umană şi Civilizaţia umană sunt sacre. De aici decurge automat Legea ocrotirii, a
respectării, a ajutorării de către Om şi de către Naţiuni, de către toate Guvernele şi Organizaţiile
lumii a Speciei şi a Civilizaţiei umane. Specia umană şi Civilizaţia umană nu trebuie agresate sau
lezate, umilite, îmbolnăvite, exploatate, supuse războaielor de orice tip, militar, psihologic,
informaţional, economic (aşa cum se întâmplă acum) sub nici o formă, căci lucrul acesta nu este
acceptat de către Creator.
Specia şi Civilizaţia umană trebuie ajutate să se dezvolte şi să evolueze, acesta fiind singurul
sens, singura direcţie şi modalitate de existenţă a Speciei şi a Civilizaţiei umane, EVOLUŢIA !.
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Nici o naţiune, nici o Mare Putere, oricât ar fi ele de dezvoltate şi de puternice nu au voie să lezeze
armonia, sănătatea, procesul de dezvoltare şi evoluţie al Speciei, al Civilizaţiei umane. De acum
înainte în Istoria Legea dezvoltării Omului, a Popoarelor şi a Naţiunilor, a Speciei şi a Civilizaţiei
umane în folosul lor, al Omului, al Popoarelor şi naţiunilor, şi al Civilizaţiei umane, şi în nici un caz
în detrimentul Omului, al Popoarelor şi al naţiunilor, al Speciei şi al Civilizaţiei umane, trebuie să
devină, să fie Legea Fundamentală a Istoriei umanităţii, a Existenţei Omului şi a Speciei Umane în
Timp.
Această Lege trebuie votată cât mai repede de către toate Naţiunile lumii, Organizaţiile
internaţionale, şi de către toate Guvernele ! Şi desigur ea trebuie respectată, pentru că o altă
alternativă a umanităţii, în istorie, în timp nu există. La ora actuală aşa cum se ştie datorită
fenomenului încălzirii globale, datorită politicilor de agresiune, foarte perfide şi distructive ale
Marilor Puteri asupra Popoarelor şi Naţiunilor lumii, datorită Războaielor militare şi a Războaielor
mascate (psihologice, economice, informaţionale, educaţionale, culturale, axiologice, sistemice,
viitoriste, etc) Omul şi Civilizaţia umană se află într-un Mare pericol, se află în situaţia de a dispărea
! Omul, Popoarele şi naţiunile Lumii, Civilizaţia umană străbat acum cea mai periculoasă perioadă
de criză din istoria omenirii, cea mai grea, cea mai bolnavă perioadă din istoria umanităţii şi se
îndreaptă cu paşi mari şi repezi către autodistrugerea finală.
3
TEORIA : 3
A INTERZICERII ÎN ISTORIE, ÎN CADRUL CIVILIZAŢIEI UMANE A RĂZBOIULUI
DE ORICE TIP, ÎMPOTRIVA POPOARELOR ŞI A NAŢIUNILOR, ÎMPOTRIVA
ETNIILOR , A GRUPURILOR UMANE ŞI A INDIVIZILOR UMANI.
A ÎNCETĂRII ÎN ISTORIA UMANITĂŢII A RĂZBOAIELOR DE ORICE FEL,
A ORICĂRUI TIP DE AGRESIUNE, DE INFLUENŢARE NEGATIVĂ
ASUPRA OMULUI, A POPOARELOR A, A NAŢIUNILOR, A CIVILIZAŢIEI UMANE.
TEORIA CARE CONDAMNĂ MARILE PUTERI CA FIIND PERICOLUL CEL MAI MARE
PENTRU POPOARE ŞI NAŢIUNI, PENTRU OM ŞI CIVILIZAŢIA UMANĂ
Aşa după cum se ştie situaţia Civilizaţiei umane, acum la începutul secolului XXI şi al
mileniului III, este dramatică, este dureroasă, este catastrofală. Aceiaşi este şi situaţia Popoarelor şi a
Naţiunilor, situaţia oamenilor. La ora actuală Civilizaţia umană se îndreaptă către un Mare dezastru.
Există ipoteze, studii, teorii care ne spun că acum în anul 2012, deci peste numai patru ani, este
posibilă prăbuşirea şi dispariţia Civilizaţiei umane. Biroul de Viitorologie de la Bucureşti estimează
că în acest moment istoric, anul 2008, există peste 75 la sută şanse ca civilizaţia umană să intre întrun colaps foarte grav, aceasta însemnând dispariţia a miliarde de oameni în numai câteva zeci de ani,
sau în numai câţiva ani, şi distrugerea, prăbuşirea economiei, a sistemului tehnologic al civilizaţiei
umane.
Niciodată Civilizaţia umană, specia umană nu s-au aflat într-un pericol mai mare în istorie,
de când a apărut specia umană pe pământ, ca în acest moment istoric critic. Niciodată nu a existat
în istoria Speciei şi a Civilizaţiei umane posibilitatea de a dispărea în totalitate, în mod brutal,
îngrozitor, catastrofic, ca acum ! Ei bine, acum această posibilitate există, şi ea este
ameninţătoare ! Şi o dată cu creşterea, agravarea Crizei Omului, a Societăţii umane, Criză generală
care devine tot mai complexă şi foarte periculoasă, luând forme şi căpătând aspecte neimaginate de
om, în viitorul imediat posibilitatea civilizaţiei umane de a dispărea devine şi mai mare şi mai
ameninţătoare !
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De asemenea, aşa după cum se ştie, perioada ultimului veac din istoria umanităţii a fost cea mai
dureroasă, cea mai plină de crime, de mizerie, de boli şi de suferinţa. La ora actuală, doar o mică
parte a Civilizaţiei umane trăieşte în condiţii normale de viaţă, peste trei sferturi din locuitorii
planetei trăiesc în condiţii de sărăcie, de lipsuri, de mizerie, de boli, de analfabetism, de suferinţă.
Este enorm de mare numărul oamenilor care mor pe planeta noastră din cauza foametei, a sărăciei, a
bolilor. Spectrul foametei se face din ce in ca mai resimţit, criza alimentelor, nu numai în Ţările
sărace ci pe plan Mondial, a devenit o ameninţare periculoasă la adresa Omului, a Popoarelor şi a
Naţiunilor, a Speciei şi a Civilizaţiei umane !
Vinovate de starea tragică a Civilizaţiei şi a Specie umane, a Popoarelor şi a naţiunilor sunt
Marile Puteri ale lumii, Ţările Dezvoltate, dar mai ales Marile Bănci Mondiale sau Marii Bancheri
Internaţionali, organizaţi în Vârful Mondial al Societăţilor secrete care conduce lumea, care conduce
prin manipulare Statele Unite, Guvernele Ţărilor dezvoltate, Instituţiile internaţionale, Societăţile
Multinaţionale, Marile Complexe financiaro-militare, acelea care proiectează generează războaie
locale şi revoluţii de tot felul. Războaie, revoluţii, crize care lor le aduc un profit imens, fapt care
le-a stimulat şi le stimulează pentru a produce cât mai multe distrugeri şi dezastre economic,
dezastre care îmbogăţesc marile Bănci Mondiale.
Marele Proces al Mondializării Proiectat, condus şi stimulat de către acest Vârf Mondial care
conduce lumea, de către Marile Complexe financiaro-militare, de către Companiile multinaţionale,
nu urmăreşte Absolut deloc obiective, finalităţi pozitive pentru popoarele şi naţiunile Lumii, pentru
Civilizaţia umană. Dimpotrivă popoarele şi naţiunile lumii s-au văzut cu Economiile distruse, pentru
a deveni piaţă de desfacere pentru marile Bănci internaţionale, pentru Companiile multinaţionale.
Procesul acesta este în derulare, se adânceşte, devine din ce în ce mai nociv pentru popoarele,
naţiunile lumii, pentru Civilizaţia umană !
Mondializarea sau Globalizarea, cel mai amplu proces declanşat de om în istoria sa, este de fapt
un Război mascat, economic, psihologic, informaţional, educaţional, cultural, axiologic,
sistemic împotriva popoarelor şi a naţiunilor şi împotriva speciei şi a civilizaţiei umane ! Este
cel mai perfid, îngrozitor şi cel mai periculos război inventat de om în istoria sa, de milioane
de ani de când există omul pe pământ.
Este bine ca omul, popoarele şi naţiunile, civilizaţia umană să se trezească la realitate şi să
respingă această modalitate perversă de distrugere (şi autodistrugere) a genomului uman, a
structurilor de organizare bazală ale speciei şi civilizaţiei umane, este o formă mascată de
îmbogăţire a marilor bancheri internaţionali, care conduc Civilizaţia umană prin manipulare !
Trebuie să înţelegem că Mileniul Trei nu trebuie să fie mileniul Marilor bancheri internaţionali,
al Vârfului Mondial al Societăţilor Secrete care conduc lumea, AL MARILOR PUTERI, mileniul
haosului universal creat de Globalizare şi de distrugerea Statelor naţionale, a popoarelor şi a
naţiunilor ! El nu trebuie să fie mileniul războiului mascat, psihologic, economic, informaţional,
care a îmbolnăvit şi a distrus lumea, ci mileniul păcii şi al creaţiei, mileniu naţiunilor demne,
stăpâne pe destinul lor, independente, trăind în bogăţie şi dezvoltare. El trebuie să fie
mileniul fiinţei umane, al indivizilor umano fericiţi, care se realizează plenar !
Omenirea ori adoptă această Cale, ori se va prăbuşi !
TEORIA

4

A CELOR DOUĂ SISTEME ECONOMICE, CAPITALIST ŞI SOCIALIST,
DEPĂŞITE, ÎNVECHITE, CARE FRÂNEAZĂ DEZVOLTAREA POPOARELOR
ŞI A NAŢIUNILOR, A CIVILIZAŢIEI UMANE
A SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE NAŢIONALE,
A SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC AL CIVILIZAŢIEI UMANE
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Până anii 1990, noi, cei care trăiam în fostele Ţări socialiste, ştiam că în istorie şi pe planeta
noastră există două Sisteme economice, (Socio-economice, noi vom utiliza acest concept, de Sistem
socio-economic naţional sau mondial, aşa cum facem în toate lucrările noastre. Pentru că Sistemul
social şi sistemul economic într-o naţiune, într-un Sistem naţional, sunt atât de strâns întrepătrunse
încât formează O Unitate, Un Organism socio-economic, indestructibil !. În realitate cele două
Subsisteme ale Sistemului socio-economic naţional, adică Subsistemul social şi Subsistemul
economic, ele nici nu există în sine, distincte unul de altul, care să funcţioneze în sine, separat, de
aceea ele sunt de fapt dimensiuni ale unei singure realităţi unitare, ale unui singur Organism unitar
viu, Sistemul socio-economic), Sistemul economic capitalist, învechit, Sistemul rău, şi Sistemele
economic socialiste, Sistemul economic bun.
Este vorba despre Sistemul economic capitalist, despre care propaganda din Ţările comuniste
spunea că este un Sistem economic muribund, intrat în putrefacţie, bun de aruncat la lada de gunoi a
istoriei, un Sistem economic bazat pe exploatare, în care clasele sociale sunt antagonice, de aici
necesitatea luptei de clasa. Şi Sistemul economic socialist, care este Sistemul economic cel mai
bun, mai uman, sistemul economic care urmează Sistemului economic capitalist în istorie, cea mai
înaltă treaptă în evoluţia societăţii... Cel care va sigura progresul societăţii umane, fiind prima fază a
Societăţii şi a Sistemului economic comunist.
Socialismul, deci Sistemele socio-economice socialiste, urmează să se întindă în întreaga lume.
Au fost decenii întregi când Uniunea Sovietică a exportat socialismul în Ţările sărace din Africa, din
Asia, folosindu-se de aşa numite revoluţii socialiste de eliberare, sau de procesul de trecere la
revoluţia socialistă, la noua etapă istorică de construire a socialismului.
În deceniul al nouălea al secolului trecut, anii 1980-1990 fostele Sisteme socio-economice
socialiste, Sistemul economic socialist mondial, se vedea că pierduseră concurenţa cu Sistemele
economice din Ţările dezvoltate. Subliniem, cu Sisteme economice din Ţările dezvoltate, pentru că
în Europa de Răsărit Sistemele economice socialiste erau mai bune, mai eficiente decât Sisteme
economice capitaliste din Ţările lumii a treia , din Africa, Asia, sau America latină .
După venirea la Putere, în anul 1985, în Uniunea Sovietică, a lui Mihail Gorbaciov, (om care
fusese racolat cu mult timp înainte, de pe vremea când a fost ambasador al Uniunii Sovietice la
Londra, de către CIA şi de către Francmasonerie), am asistat la demolarea Întregului Sistem socialist
mondial, de către Gorbaciov şi George Busch, de către KGB şi CIA, totul realizându-se printr-o
Conspiraţie mondială, printr-un Sistem Mondial de lovituri de stat, pentru a înlocui Sistemele
Economice socialiste cu democraţii capitaliste, cu Sisteme economice capitaliste. Rezultatul a fost
catastrofal, (ceea ce Ei ştiau dinainte, pentru că Obiectivul acesta s-a urmărit) toate Sistemele
economice fost socialiste s-au prăbuşit, iar Ţările foste socialiste au devenit Piaţă de desfacere pentru
Economiile occidentale, populaţie lor fiind condamnată la sărăcie şi la şomaj.
De fapt acest lucru s-a urmărit, scopul fiind nu salvarea popoarelor din Răsăritul
Europei de sub dictaturile comuniste, odată ce tot ei, Occidentul, ne-au vândut lui Stalin la
Ialta, ci distrugerea Economiilor fostelor ţări socialiste, pentru a deveni simple pieţe de
desfacere pentru Economiile occidentale, care se prăbuşeau, căci nu mai aveau piaţă de
desfacere !
Pentru îmbogăţirea Companiilor multinaţionale şi a Marilor Bancheri mondiali, cei care
conduc lumea, ca aceştia să acapareze noi pieţe şi ca să îşi sporească averea, capitalul lor, şi aşa
imens. Şi pentru a instaura în lume Noua Ordine Mondială, cea care va asigura conducerea
întregii Civilizaţii umane de către Grupul Marilor Bancheri mondiali, cei care formează
Vârful Mondial al societăţilor secrete, (Iluminaţii, CFR, Billdelberg), care conduce lumea !
Toate acestea sub Masca revoluţie. A Sistemului mondial de revoluţii al anului 1989. În
Cehoslovacia a fost o revoluţie de catifea, în România Lovitura de stat a fost una însângerată, şi a
antrenat o revoltă populară, aceasta stimulată de serviciile secrete române, care l-au trădat pe
Ceauşescu, de serviciile secrete ruseşti, americane, şi se vorbeşte şi despre Mosad... Lovitura de stat

16

din România din 22 decembrie 1989, a fost dată de fracţiunea keghebistă a securităţii române la
ordinul şi sub conducerea KGB ului, cu ajutorul CIA. Această lovitură de stat fusese aprobată în
octombrie 1989, la întâlnirea lui Mihail Gorbaciov cu George Busch, senior, care a avut loc în Malta,
pe 4 octombrie 1989. A fost o altă Înţelegere între marile Puteri, asemănătoare celei de la Ialta, când
Churchill şi Roosevelt, amândoi francmasoni, au cedat Ţările din Estul Europei lui Stalin. Scopul lor
fiind acela ca Sfera de Influenţă a Uniunii Sovietice să crească, iar comunismul să se întindă în lume,
cât mai mult ! Experimentul mondial comunist fiind creaţiei Francmasoneriei. Aceasta s-a hotărât
deci la Ialta, în 1945, ei bine, la Malta , în octombrie 1989 ( aproximativ peste 45 de ani) Uniunea
Sovietică era obligată să dea înapoi Sferei de influenţă Occidentale Ţările din Răsăritul Europei, pe
care Occidentul i le dăduse lui Stalin în 1945 la Ialta...
Se vede bine că şi Ialta şi Malta fac parte dintr-un Scenariu mai vast care se întinde pe o perioadă
mare de timp, şi că cele două Mari Puteri, SUA şi Uniunea Sovietică, ulterior Rusia, ascultă de un
Mentor care se situează deasupra lor, şi care le conduce în mod discret, acesta fiind grupul de Mari
bancheri mondiali, cel care deţine Capitalul mondial. Şi care este totodată Vârful Mondial al
Societăţilor secrete, cel care conduce lumea, şi în prezent instaurează în lume, NOUA ORDINE
MONDIALĂ, utilizând globalizarea ca strategie mascată..
Aşa după cum se ştie, după 1990, când s-a prăbuşit Sistemul socialist mondial, urmat de
prăbuşirea Uniunii Sovietice, toate fostele Sisteme economice socialiste s-au prăbuşit, devenind
Piaţă de desfacere pentru Sistemele economice ale Uniunii Europene. O păcăleală enormă pentru
fostele ţări socialiste şi popoarele lor. În acel moment trebuiau „salvate” de la prăbuşire Sistemele
economice capitaliste ale ţărilor din Uniunea Europeană, ceea ce s-a reuşit într-o mică măsură.
Aşadar cooptarea fostelor ţări din Estul Europei, care au fost 50 de ani în sfera de influenţă a
Uniunii Sovietice, în Uniunea Europeană şi NATO şi lărgirea Uniunii Europene, face parte dintr-un
Scenariu mai vast, care vizează crearea Noii Ordini Mondiale, când Vârful financiar mondial va
pune mâna pe întreaga putere a lumii.
Aşa cum s-a văzut însă, distrugerea Sistemelor Economice ale fostelor ţări socialiste şi integrarea
lor ca pieţe de desfacere în Marea Piaţă care e Uniunea Europeană nu a dus la salvarea Sistemelor
economice ale Ţărilor dezvoltate din Uniunea Europeană. (Sistemul economic mondial la rândul lui
se scufundă într-o criză mondială foarte periculoasă ). Peste câţiva ani s-a văzut că Sistemele
economice capitaliste ale Ţărilor din Uniunea Europeană se scufundă în continuare într-o criză şi
mai profundă. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Economia Statelor Unite care traversează o criză
foarte profundă.
Concluzia este aceasta, dacă Sistemele economice foste socialiste s-au dovedit a fi neviabile, (ele
nefiind Sisteme economice socialiste, ci in realitatea fiind Sisteme economice de stat, în care statul
era reprezentat de Birourile Politice, la noi de Nicolae Ceauşescu şi grupul lui de loialişti) nici
Sistemul socio-economic capitalist nu mai răspunde nevoilor, cerinţelor pe care Istoria le pune
societăţilor umane, Omului, Speciei umane.
Sistemul socio-economic capitalist se dovedeşte a fi un sistem economic perimat, învechit.
În Ţările din lumea a treia Sistemele economice capitaliste sunt atât de ineficiente încât nu sunt
capabile nici să asigure locuri de muncă oamenilor, nici să le satisfacă cele mai elementare nevoi,
cum ar fi nevoie de hrană, de locuinţă, locuitorilor lor. În Ţările Dezvoltate, Sistemele economice
capitaliste au transformat societatea şi oamenii ei în societate de consum, îşi în indivizi umani de
consum, societatea consumistă fiind o societate bolnavă, transformată într-un aparat inuman de
consum, tocmai pentru ca cei care deţin Marele capital, Marii Bancheri internaţionali, să se
îmbogăţească şi mai mult. Societatea şi fiinţa umană de consum, care au apărut în istorie în cea de-a
doua jumătate a secolului XX, sunt de fapt nişte Mijloace dezumanizate care servesc, lucrează la
mărirea capitalului bancherilor internaţionali. Efectele societăţii de consum asupra societăţii şi a
omului în general sunt negative, catastrofale.
În societăţile de consum societăţile sunt de fapt societăţi bolnave, cultura a fost distrusă prin
transformarea ei în kitsch vulgar, în subcultură şi anticultură de consum, Sistemele de învăţământ
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au fost îmbolnăvite de criza educaţiei. Oamenii şi-au pierdut valoarea lor divină, inefabilă, de
personalităţi umane, fiind transformaţi în simple unelte de consumat, şi de muncă, tocmai pentru a
produce cât mai mulţi bani, dar nu pentru ei, ci pentru marile Bănci internaţionale. Totul este un
proces inuman, un Angrenaj uriaş care funcţionează în cerc dezumanizând totul.
Sistemele economice capitaliste din Ţările dezvoltate, (care nu sunt altceva decât instrumente,
aparate de făcut bani pentru Marii bancheri mondiali), ca să producă un capital mereu mai mare,
produc cât mai multe produse, care trebuie consumate cât mai repede, în cantităţi cât mai mari,
pentru a mări capitalul Marilor Bănci Mondiale. Pentru aceasta distrug, sărăcesc, menţin într-o stare
de înapoiere Sistemele economice din Ţările lumii a treia, care sunt condamnate să fie piaţă de
desfacere pentru ele. Ca să le distrugă Economiile celorlalte ţări Marii Bancheri Internaţionali,
adunaţi în Vârful Mondial al Societăţilor secrete, au transformat celelalte ţări ale lumii în piaţă de
desfacere pentru Companiile Multinaţionale şi pentru Sistemele economice ale Ţărilor dezvoltate, şi
le ţin, le-au condamnat să rămână pe veci înapoiate, tocmai pentru a le exploata şi a le folosi ca piaţă
de desfacere şi ca forţă de muncă ieftină.
Ce crimă uriaşă la adresa Speciei umane, a popoarelor, a Omului !
Starea Civilizaţiei umane este atât de proastă, omenirea se zbate în nevoi şi în sărăcie, în boli şi în
mizerie, în neajunsuri atât de mari tocmai datorită Sistemului economic capitalist, datorită
Sistemelor economice capitaliste din ţările dezvoltate care :
1. şi-au transformat societăţile şi oamenii în societăţi de consum, şi în indivizi umani de consum,
adică în instrumente de produs capital, îmbolnăvindu-le, menţinându-le la un nivel educaţional şi
cultural scăzut, şi
2, au distrus şi au transformat economiile ţările din lumea a treia în pieţe de desfacere, şi în societăţi
înapoiate, menţinându-le într-o stare de haos şi de înapoiere care devine pe zi ce trece mai profundă.
Starea dramatică a Economiei Civilizaţiei umane se datorează 80 la sută Sistemului socioeconomic capitalist, care este un Sistem economic perimat, bolnav, antiuman, care produce mai
multe finalităţi negative decât pozitive. Care le produce societăţii naţionale şi Civilizaţiei umane
mai mult rău decât bine. Printre altele el este un Sistem economic imperialist, în sensul că în goana
lui după capital, producând cât mai multe produse, are nevoie de o piaţă de desfacere cât mai mare.
De aceea el se întinde cât mai mult în afara graniţelor naţionale, (prin distrugerea Sistemelor
economice naţionale, prin dislocarea şi îmbolnăvirea acestora ) ca să îşi vândă produsele. Aceasta
este raţiunea pentru care Vârful Financiar Mondial, Marii bancheri mondiali au înfiinţat Companiile
multinaţionale, Multinaţionalele, care penetrează orice graniţă naţională, şi caută să se întindă ca
nişte caracatiţe pe toată faţa planetei, distrugând economiile naţionale şi locale, popoarele şi etniile,
culturile lor. Colonialismul, în ţările colonialiste, cum au fost Marea Britanie, Franţa, Germania,
SUA, Japonia, a fost în secolele XIX şi XX consecinţa dezvoltării Sistemului Economic capitalist,
care în tendinţa sa de dezvoltare, având nevoie de o piaţă de desfacere mereu mai mare şi de materii
prime s-a întins în ţările din Africa, Asia. Colonialismul a fost înlocuit, aşa cum vedem, utilizându-se
căi şi strategii subtile şi nocive, cum sunt Multinaţionalele, de un neocolonialism şi mai pervers şi
mai distrugător !
În cea de-a doua jumătate a secolului XX Ţările Dezvoltate au înlocuit, deci, colonialismul cu
Neocolonialismul, mai pervers, mai subtil, care este un proces de penetrare şi acaparare a pieţei
mondiale, de înrobire a naţiunilor, mult mai perfid şi mai periculos. Aşa zisele revoluţii şi războaie
de eliberare, războaiele locale care au avut loc de la cel De-al doilea Război mondial încoace au fost
provocate intenţionat, în urma unor Scenarii mascate, de către Vârful Financiar Mondial (de către
Centru, de la Centru) pentru a distruge Sistemele economice ale ţărilor lumii a treia (războiul din
Coreea, din Vietnam, din Afganistan, din Irak, cu siguranţă din Iran), tocmai pentru că aceste
războaie lor la aduc bani, bani mulţi şi dominaţie mondială, piaţă de desfacere pentru proşti, pentru
manipulaţi.
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Desigur că aceasta este o mare crimă pe care cei care conduc lumea o fac de secole asupra
Omului, a Civilizaţiei umane. Starea jalnică a omenirii din această perioadă istorică se datorează
acestei Imense crime.
Tocmai de aceea a venit timpul ca Omul, Omenirea, Naţiunile, popoarele să renunţa la Sistemul
economic capitalist (Sistemul socio-economic capitalist), care împinge omenirea către colaps şi să
treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, (descoperit în România, în cadrul
Biroului de Viitorologe de la Bucureşti, una dintre cele mai mari descoperiri din istoria umanităţii),
care va fi Sistemul economic al viitorului. Un Sistem economic infinit mai uman, superior din toate
punctele de vedere Sistemului economic capitalist, în forma sa modernă, cea mai rapace, cea mai
ofensivă.
Dacă Sistemul economic capitalist împinge Civilizaţia umană către dezastru, către dispariţia ei
definitivă, Sistemul socio-economic de evoluţie este sistemul care va scoate Civilizaţia umană
din criză, o va plasa pe o linie evolutivă, pe o traiectorie evolutivă şi o va duce…pe cel de-al
Doilea Nivel de evoluţie. Cu cât Omul, Guvernele, popoarele, naţiunile, Omenirea va renunţa mai
repede la acesta tip de sistem economic negativ, antiproductiv, care îmbolnăveşte societatea umană,
la Sistemul economic capitalist, şi va trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, cu
atât va fi mai bine. Marii bancheri internaţionali, Guvernele Ţărilor dezvoltate, politicienii şi
Guvernanţi, care sunt profitorii Sistemului economic capitalist se vor opune, economiştii, oamenii de
ştiinţă, educatorii, popoarele ar trebui să militeze pentru trecerea la Sistemul economic de evoluţie,
care este Sistemul socio-economic care are un nivel educaţional şi cultural înalt şi care va salva
naţiunile şi omenirea din criză. Este Sistemul economic care nu cunoaşte şomajul, în care toţi
oamenii sunt proprietari, lucrând pentru dezvoltarea şi evoluţia sistemului, având un nivel
educaţional foarte înalt, şi care va plasa Civilizaţia umană pe linia de evoluţie a vieţii în univers,
urcând-o pe cel de-al doilea nivel de evoluţie, unde vom fi salvaţi cu toţii.

TEORIA NR 5
TEORIA POPOARELOR SLABE, ASEMENEA UNOR TURME IMENSE,
UŞOR MANIPULABILE
PUŢIN CONŞTIENTE, INCAPABILE SĂ SE ORGANIZEZE SINGURE, SĂ ELABOREZE
CELE MAI BUNE SOLUŢII NAŢIONALE, SĂ REACŢIONEZE ORGANIZAT ŞI SĂ SE
SALVEZE ÎN ISTORIE, VICTIME ALE MARELUI CAPITAL MONDIAL !
TEORIA POPOARELOR ŞI A NAŢIUNILOR FOARTE UŞOR MANIPULABILE,
TRANSFORMATE ÎN INSTRUMENTE DE JEFUIT, DE MANIPULARE, DE
ÎMBOGĂŢIRE DE CĂTRE VÂRFUL FINANCIAR MONDIAL
CARE ESTE ACELAŞI CU VÂRFUL SOCIETĂŢILOR SECRETE, CARE CONDUCE
LUMEA PRIN MANIPULARE,
EXPLOATÂND-O ÎN FOLOSUL SĂU !
CIVILIZAŢIA UMANĂ, NAŢIUNILE ŞI POPOARELE CARE O FORMEAZĂ SUNT
EXPLOATATE, „FRUCTIFICATE”, MANIPULATE, SUBTIL ŞI MASCAT, DE MARELE
CAPITAL MONDIAL, DE CEI CARE CONDUC LUMEA, ÎN FOLOSUL LOR !
Suntem la începutul secolului XXI şi al Mileniului 3. Situaţia popoarelor care formează
Civilizaţia umană este tot mai proastă şi se înrăutăţeşte cu fiecare an, pe zi ce trece. Anual mor
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din cauza inaniţiei, a mizeriei şi a sărăciei peste 80 de milioane de oameni, ceea ce este enorm. 80
de milioane de oameni, bărbaţi şi femei, care mor anual, umiliţi şi asasinaţi de viaţa mizeră pe care o
duc reprezintă patru popoare de mărime mijlocie, sau un popor mare de mărimea poporului englez,
german.
Aşa cum arătam în lucrarea noastră SALVAREA CIVILIZAŢIEI UMANE, situaţia Speciei şi a
Civilizaţiei umane este atât de proastă, atât de gravă, de periculoasă, încât noi, oamenii, pe orice
treaptă a existenţei am fi ar trebui să ne îngrozim, să murim de ruşine, să nu putem dormi noaptea.
Nimic nu se întâmplă din toate acestea.
Teoria noastră că civilizaţiile extraterestre nu intră în contact cu noi din cauza
însuşirilor noastre negative, a defectelor noastre ca specie şi civilizaţie, a caracterului nostru
negativ, a faptului că suntem înclinaţi către violenţă şi cruzime, către exploatarea şi umilirea
aproapelui, că ne autodistrugem în războaie bestiale, absurde, dar care aduc bani
capitaliştilor, că ne purtăm în mod odios în viaţa aceasta cu semenii noştri, etc, ni se pare
extrem de plauzibilă.
Altfel spus suntem o Specie şi o Civilizaţie puţin evoluată, primitivă, înclinată către violenţă şi
rău. Lucrul acesta ni-l spune foarte precis starea civilizaţiei umane de azi, care se înrăutăţeşte pe
zi ce trece. Aceasta este una dintre cauzele fundamentale care fac ca la acest Moment, începutul
secolului XXI, civilizaţia umană să se îndrepte către autodistrugere. Să se găsească în cea mai
gravă şi periculoasă fundătură istorică din întreaga sa existenţă
Cea mai mare vină pentru Situaţia dramatică, urâtă, dureroasă, umilitoare, periculoasă a Speciei şi
a Civilizaţiei umane, a naţiunilor şi a popoarelor o poartă în primul rând Vârful financiar mondial
şi al societăţilor secrete, cel care conduce de două secole prin manipulare mascată Civilizaţia
umană, cel care este interesat în primul rând de transformarea Sistemelor economice în
„maşini de făcut bani pentru Marele Capital Mondial, sau Guvernul Mondial”, Sistemele
capitaliste asta fiind în realitate, maşini dezumanizante de făcut bani.
În acelaşi timp situaţia dramatică a Speciei şi a Civilizaţiilor umane se datorează şi faptului
că popoarele, societăţile umane datorită nivelului educaţional scăzut, datorită defectelor
morale,
de toate felurile, ale indivizilor umani care alcătuiesc societăţile şi popoarele,
naţiunile, datorită defectelor, însuşirilor negative, patologiei psihologiei popoarelor şi
societăţilor umane sunt foarte uşor prostite, manipulate, distruse de către Vârful financiar
mondial !
Adevărul acesta este cât se poate de evident şi de dureros (dar mai ales de periculos), şi anume
faptul că naţiunile şi popoarele, sunt slabe, cu un nivel educaţional scăzut, sunt laşe se lasă
manipulate de Guvernele lor, se lasă distruse de guvernele lor, de cei care le conduc (cazul naţiunii
şi al poporului român, care a fost jefuit şi distrus de către politicienii săi, iar în perioada interbelică
situaţia poporului german, manipulat de Hitler şi de acoliţii săi, situaţia poporului rus în timpul
comunismului, etc). Guvernele naţionale, la rândul lor multe dintre ele sunt infiltrate
(francmasoneria, societăţile secrete, serviciile secrete) de oameni care sunt uneltele Guvernului
Mondial, adică al Vârfului Financiar Mondial, fac şi ele jocul acestui Vârf Mondial al Societăţilor
secrete.
Cu alte cuvinte popoarele, naţiunile şi Civilizaţia umană se lasă prea uşor păcălite de cei care le
conduc şi le manipulează.
Aceasta fiind realitatea de fapt ele nu fac altceva decât să le facă jocul murdar Vârfului Mondial al
Societăţilor secrete, Guvernelor trădătoare, etc.
Cauzele care fac să existe această realitate dureroasă a lumii de azi sunt mai multe, le
analizăm în alte lucrări. Aici subliniem doar faptul că acesta este un Adevăr dureros şi foarte
periculos, faptul acesta este o Realitate negativă care are enorm de multe efecte negative (în
viitorul apropiat, mediu şi îndepărtat) şi care face ca starea civilizaţiei umane, a naţiunilor şi a
popoarelor să fie proastă, să fie aşa cum este. Ca sistemele economice naţionale şi al

20

Civilizaţiei umane să involueze, să se adâncească de decenii într-o criză din ce în ce mai gravă,
fapt care va duce la prăbuşirea şi la dispariţia civilizaţiei umane.
Comunismul, de exemplu, a fost cel mai mare Experiment mondial negativ din Istorie creat de
Vârful Mondial al Societăţilor secrete şi aplicat în realitate, începând cu declanşarea Primului război
mondial, care a făcut posibilă Lovitura de stat din Rusia, din 25 octombrie 1917, cunoscută sub
numele de Marea Revoluţie din octombrie, cea care a făcut posibilă aplicarea comunismului în Rusia
Ţaristă, iar ulterior aplicarea lui în ţările foste socialiste, care au fost vândute la Ialta de către
Roossewelt şi Churchill lui Stalin… Vârful mondial financiar, al Societăţilor secrete, sau Guvernul
Mondial, cum i se mai spune, a introdus, a aplicat comunismul în istorie, în societate, şi tot ei au
fost cei care au distrus acest Experiment, atunci când au considerat ei şi când a fost folositor pentru
ei ! Experimentul comunist, care a însemnat o mare tragedie pentru o mare parte a Speciei şi a
Civilizaţiei umane, a adus foarte mulţi bani, şi Putere Vârfului Mondial Financiar. Ei au fost deci cei
care au profitat de pe urma acestui Mare Experiment Uman Negativ şi tot ei au fost cei care au închis
Experimentul comunist mondial, folosindu-se pentru aceasta de Sistemul de lovituri de stat din
fostele Ţări socialiste, denumite revoluţii, din anul 1989, an în care au căzut toate regimurile
comuniste din Estul Europei, inclusiv dictatura lui Nicolae Ceauşescu.
Tot acest Vârf Mondial al Societăţilor secrete, care deţine Marele capital al planetei este cel care
în mod subtil a proiectat şi a realizat în practică Primul Război Mondial, (care a avut ca rol,
distrugerea Imperiului Austro-Ungar şi a celui Ţarist şi crearea condiţiilor pentru a fi realizată
Marea Lovitură de stat din octombrie 1917 şi introducerea comunismului în istorie şi în viaţa
practică, apoi distrugerea economiei Rusiei, toate acestea ducând la Îmbogăţirea Marelui capital
mondial), apoi cel De-al Doilea Război mondial, care a avut ca obiectiv distrugerea Economiilor
ţărilor angrenate în acest război (ţări care au venit să se împrumute ulterior la Marile Bănci
internaţionale, iar asta a dus la sporirea capitalului lor), şi extinderea Comunismului în lume, peste
graniţele Uniunii Sovietice…
Preşedintele Roosewelt, în timpul celui de-al Doilea Război mondial, a promis cetăţenilor Statelor
Unite că SUA nu va intra în război… Dar ca să poată băga Statele Unite în Război a apelat la
înscenarea Operaţiunii Pearl Harbor, când japonezii au căzut în cursa întinsă, au bombardat Flota
americană, adusă intenţionat sub nasul lor la Pearl Harbor, după care….Preşedintele SUA, nu a mai
avut ce face şi …a trebuit să declare război Japoniei, adică să intre în Război.
Vedeţi cum a fost păcălit, cum a fost manipulat poporul american ?. Ei bine , celelalte
popoare ale lumii sunt şi mai manipulate ! Aşa cum a scris presa internaţională, care a adus mai
multe argumente, se pare că şi distrugerea, la 11 septembrie 2001, a celor două Turnuri Gemene, a
fost tot o înscenare, ca SUA să aibă motiv, un motiv plauzibil, să intre în război împotriva
Afganistanului şi a Irakului…
Războiul rece, pe care l-am putea numi, cel De-al Treilea Război mondial, şi care a fost întradevăr un război mondial mascat, a fost şi el tot un război mascat, o imensă manipulare a
naţiunilor, a popoarelor, a Civilizaţiei umane. Iar după Închiderea, ca să spunem aşa, a
Experimentului comunist mondial, a fost iniţiat un alt Război mascat şi mai subtil, ( războiul
împotriva terorismului, Noua Ordine Mondială) sau şi mai clar spus, Experimentul Mondial
Comunist a continuat sub o altă formă, mult mai subtilă şi mai distrugătoare.
Observăm deci că Omenirea, naţiunile, popoarele sunt manipulate în continuare mult mai subtil,
că situaţia economica a lumii s-a înrăutăţit, că numărul războaielor în lume a crescut, că
starea civilizaţiei umane este din ce în ce mai proastă…că Civilizaţia umană se îndreaptă către
autodistrugere. Că însăşi această Încălzirea globală a planetei, care are de la an la an consecinţe din
ce în ce mai cumplite, mai grave este tot opera…acestui Vârf Mondial financiar şi al Serviciilor şi
Societăţilor secrete…care vor să realizeze Noua Ordine Mondială. Aceasta echivalând de fapt
cu controlul asupra întregii Civilizaţii umane. Sau altfel spus Guvernul Mondial va ajunge să
deţină Puterea întregii lumi.
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Or popoarele şi naţiunile şi Civilizaţia umană ar trebui să se trezească şi să nu se mai lase
manipulate într-un mod atât de prostesc. Procesul acesta de „trezire” a început mai demult… Astfel
o parte a presei este cu ochii pe Iluminaţi, pe Clubul Billdelberg, pe C.F.R adică pe Guvernul
mondial, apar cărţi şi filme incendiare care dezvăluie acţiunile nefaste ale acestui Vârf Financiar
mondial… De asemenea lupta Antiglobalizare devine şi ea tot mai violentă…
Concluzia este aceasta, popoarele, naţiunile Civilizaţia umană, dacă vor să se salveze în istorie,
trebuie să se trezească, să se organizeze, să găsească noi modalităţi de a lupta împotriva manipulării
Guvernelor şi a Vârfului financiar mondial, care altfel le va duce la ruină şi la dispariţie.
TEORIA NR 6
A NEPUTINŢEI CELOR CARE CONDUC LUMEA, MARILE PUTERI,
GUVERNUL MONDIAL, INSTITUŢIILE INTERNAŢIONALE, GUVERNELE
NAŢIONALE DE A SALVA LUMEA.
ACESTE FORŢE MONDIALE CARE CONDUC LUMEA, CA ŞI GUVERNELE
NAŢIONALE ÎN REALITATE SUNT UN PERICOL, UN FACTOR NEGATIV
PENTRU POPOARELE LUMII ŞI PENTRU CIVILIZAŢIA UMANĂ
ACEST FAPT POATE DUCE ÎNTR-UN VIITOR APROPIAT LA AUTODISTRUGEREA
CIVILIZAŢIEI UMANE !
Aşa după cum vedem cu toţii situaţia Civilizaţiei umane este atât de gravă încât este posibil ca
într-un viitor apropiat (poate anul 2012) să dispară. Aşa cum spuneam mai sus, vinovatul numărul 1
pentru starea jalnică a Speciei şi a Civilizaţiei umane este Guvernul Mondial, sau Vârful Mondial al
Societăţilor secrete, (împreună cu Sistemul economic capitalist) cel care este în acelaşi timp şi
Vârful Financiar al Lumii, Marea Finanţă cum i se mai spune, pentru că deţine peste 70-80 la sută
din Capitalul planetei.
Vârful Financiar mondial este susţinut în activitatea lui de manipulare a popoarelor şi a lumii de
Guvernele Marilor Puteri, care îi sunt obediente, de Guvernelor celor mai multe naţiuni, care sunt
infiltrate de către oamenii Guvernului mondial, şi care sunt incapabile (exemplul cel mai bun,
Guvernele României de după 1990) să conducă popoarele lor pe cale dezvoltării şi a evoluţiei, să
scoată din criză Economiile pe care le conduc
Ei bine această Structură mondial, care controlează şi manipulează Civilizaţia umană, Guvernele
naţiunilor, este foarte vinovată de starea Civilizaţiei umane. (Deşi mai vinovate sunt poate popoarele
lumii că nu întreprind nimic ca să se salvezie, ca să distrugă această Structură, pentru a orienta
propriile lor Sisteme socio-economice pe calea evoluţiei). Pentru că în primul rând această Structură,
acest Vârf mondial al Societăţilor secrete este interesat nu de bunăstarea popoarelor şi a Civilizaţiei
umane, ci de a pune mâna pe întreaga Putere a Civilizaţie umane (aceasta este de fapt Noua Ordine
Mondială, despre care vorbea Hitler, iar mai recent George Busch, senior, cel care a afirmat deschis
că acesta este rolul SUA a realiza Noua Ordine Mondială. Precizăm că Proiectul acest al Noii
Ordini Mondiale este un Proiect francmasonic vechi), ca şi de acumularea unei cantităţi de bani, de
capital uriaşă de către Marii bancheri Mondiali, sau Vârful Financiar mondial.
Pentru a atinge aceste două Ţeluri, Cei care conduc lumea au iniţiat în secolul XX, revoluţiile,
războaiele mondiale şi războaiele locale. Au aplicat în practică Experimentul comunist mondial,
Războiul rece, au înfiinţat Uniunea europeană… Altfel spus Civilizaţia umană şi popoarele lumii au
devenit obiectul şi câmpul unor Experimente umane negative foarte periculoase, au devenit obiectul
unul Experiment uman negativ, continuu.
Acest Vârf mondial Financiar este interesat în a menţine pe planetă Sistemele economice
capitaliste, pentru că prin instrumentul financiar şi politic ele pot controla şi manipula foarte bine
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aceste Sisteme socio-economice, care sunt demult nişte maşini, (mari aparate de făcut bani) de făcut
bani pentru Marii bancheri internaţionali…
De aceea această Structură mondială, ca şi Guvernele naţionale ale multor state sunt mai mult un
factor negativ, un pericol pentru popoarele lor şi pentru Civilizaţia umană. De câţiva ani uraganele,
efect al încălzirii Planetei, (a se vedea ravagiile făcute de uraganul Catrina) produc mari distrugeri
materiale şi pierderi de vieţi omeneşti în SUA. Or ce vedem, că Guvernul american nu ia nici o
măsură pentru a stopa încălzirea planetei, care este vinovată de producerea acestor uragane…Statele
Unite au refuzat să semneze Acordul de la Kioto, privind reducerea noxelor aruncate în aer de
industriile poluante…
Se vorbeşte de ani de zile despre datoria imensă a Ţărilor bogate faţă de ţările sărace, de sărăcia
care distruge o mare parte a Civilizaţiei umane, de creşterea prăpastiei dintre Ţările bogate şi cele
sărace… Nu se întreprinde însă absolut nimic pentru a stopa sărăcia din Ţările lumii a treia,
creşterea prăpastiei dintre bogaţi şi săraci… De ce ? Pentru că Structurile, Macro-Structura care
conduce lumea; Vârful (cea secretă şi cea vizibilă) nu sunt interesate de lucrul acesta…. Ele sunt
interesate de fapt ca Ţările sărace ale lumii să fie şi mai sărace, datoria lor să crească şi mai mult, ca
înapoierea lor să fie şi mai mare, pentru ca astfel Ţările sărace să fie o bună piaţă de desfacere
pentru Economiile Ţărilor dezvoltate, care produc bani pentru Marea Finanţă mondială…
Mâine dacă această Macrostructură care conduce lumea ar vrea ca să stopeze sărăcia de pe
planetă, înapoierea Ţărilor sărace, bolile şi ravagiile făcute de uragane, de poimâine Planeta ar fi
salvată şi Civilizaţia umană ar începe să progreseze şi să iasă din criză.
Macrostructura nu doreşte lucrul acesta ! Nu este interesată de lucrul acesta pentru că nu-i sporeşte
ei Capitalul mondial !
Deşi noi îi transmitem foarte clar acestei Macrostructuri care conduce Civilizaţia umană, că
această Cale pe care o preconizăm noi aici, şi anume trecerea la construirea Sistemelor socioeconomice de evoluţie pe planeta pământ ar fi şi în folosul ei.
Că pentru ea este mai bine să renunţe la această modalitate de a conduce lumea prin
manipulare, la acest mod de a se îmbogăţi şi de a pune mâna pe puterea Civilizaţiei umane
( planul Noii Ordini Mondiale) şi să adopte strategia, calea descoperită de noi, si expusă în
această carte, şi anume calea de a scoate Civilizaţia umană din criză, din starea negativă în
care se găseşte, prin trecerea la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie, care sunt
sistemele economice ale viitorului. Infinit mai umane şi mai performante decât cele mai
performante sisteme economice capitaliste de azi ! Singurul tip de sistem economic care poate
salva de la audodistrugere Civilizaţia umană şi o poate lansa pe o traiectorie evolutivă.
Dacă acest Vârf financiar mondial va înţelege acest lucru va fi bine… De el, de această
Macrostructură care conduce lumea (şi care înglobează Vârful Mondial al Societăţilor secrete,
Guvernele Marilor puteri, care sunt conduse de oamenii Guvernului Mondial, Instituţiile
internaţionale, Guvernele naţionale, care sunt instrumentele acestei Macrostructuri ) depinde atât
distrugerea Planetei şi a Civilizaţiei umane, cât şi salvarea de la distrugere a Civilizaţiei umane. Ca
şi lansarea Sistemelor economice de pe planeta noastră pe o Traiectorie evolutivă, prin trecerea la
construirea Sistemelor Socio-economice de evoluţie pe planeta noastră.
Noi nu credem că Vârful financiar şi al Societăţilor secrete care conduce lumea este interesat de
salvarea Civilizaţie umane, ci el va face în continuare ca lucrurile pe planeta noastră să meargă din
rău în mai rău ! Adică îşi va vedea de drumul său, de proiectele sale de la care nu se va abate, şi
anume de la crearea Noii Ordini Mondiale, şi de la acumularea unui Capital şi mai mare.
Şi atunci le revine oamenilor de ştiinţă, scriitorilor, oamenilor progresişti, patrioţilor,
organizaţiilor naţionale şi internaţionale să lupte pentru salvarea Planetei şi a Civilizaţiei umane,
pentru trecerea la construirea Sistemelor socio-economice naţionale cât mai curând pe planeta
noastră !
De succesul acestor oameni, al acestor organizaţii depinde viitorul Planetei şi al Civilizaţiei
noastre !
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Rămâne de asemenea ca popoarele, clasa intelectuală, clasa educatorilor din ţările lumii, în
primul rând din Ţările dezvoltate, să se trezească la realitate, pentru a părăsi cât mai repede Calea
negativă pe care se află Civilizaţia umană, pentru a trece la Calea preconizată de noi, construirea
Sistemelor socio-economice de evoluţie !
Situaţia Sistemului socio-economic mondial este foarte gravă, ca şi situaţia Sistemelor economice
din Ţările dezvoltate care sunt distruse pe dinăuntru de cea mai profundă criză pe care au cunoscuto vreodată. A se vedea Criza financiară din Statele unite, de la sfârşitul lunii septembrie 2008 care a
dus la prăbuşirea Sistemului financiar american, şi care ameninţă Băncile din Uniunea europeană,
putând să provoace un imens colaps economic !
Adevărul este acesta, şi este foarte crud : cei care conduc lumea şi care au împins către dezastru
Economiile multor ţări, prin manipulare şi utilizarea războaielor economice, psihologice, etc, Acum
şi să vrea nu mai pot opri agravarea situaţiei. Ei ştiu numai cum să distrugă Sistemele socioeconomice ale lumii, cum să construiască nu ! Nu au instrumentele necesare, nici cunoştinţele
necesare care le-ar permite să oprească declinul, prăbuşirea, şi nu au desigur nici Voinţa !
Singura Soluţie a popoarelor şi a naţiunilor este aceasta Cale pe care o arătăm noi în această
Doctrină, Calea construirii Sistemelor socio-economice de evoluţie ! A renunţării la Sistemele
socio-economice capitaliste.

TEORIA NR 7
A SALVĂRII NAŢIUNILOR ŞI A CIVILIZAŢIEI UMANE
PRIN TRECEREA LA CONSTRUIREA
SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE, CARE ESTE UNA DINTRE CELE
MAI MARI DESCOPERIRI DIN ISTORIA UMANITĂŢII ŞI CARE VA PLASA OMUL,
ŞI CIVILIZAŢIA UMANĂ PE URMĂTORUL NIVEL DE EVOLUŢIE
Civilizaţia umană, Ţările dezvoltate, naţiunile şi popoarele se găsesc acum într-un moment pe
care l-am denumi DE RĂSCRUCE.
Încă din anul 1973, viitorologii adunaţi la un Congres de viitorologie care s-a ţinut la Bruxelles au
avertizat că Omenirea se va confrunta cu probleme din ce in ce mai grave, pe care nu le va putea
rezolva, iar problemele nerezolvate care se vor acumula în anii care vin vor înrăutăţii şi mai mult
situaţia omenirii, putând să ducă la un colaps de proporţii !. Situaţia această va duce la o înrăutăţire
a Stării Economiei mondiale, a Ecosistemului planetar, a Civilizaţiei umane. Viitorologii şi-au
exprimat neîncrederea în oamenii politici, care nu iau deciziile necesare pentru îmbunătăţirea stării
planetei… Şi că la acel moment, anul 1973, ştiinţa nu dispune de cunoştinţele necesare care să le
pună oamenilor la dispoziţie soluţii care ar duce la salvarea Civilizaţiei umane,sau măcar la
îmbunătăţirea stării omenirii.
De la acea dată au trecut peste 40 de ani, situaţia Economiei mondiale, starea omenirii s-a înrăutăţit
şi mai mult, iar Criza financiară din America ne avertizează că….situaţia Economiei mondiale
este foarte gravă.
Cu alte cuvinte că ne găsim la o Răscruce a istoriei. Şi într-adevăr ne găsim poate în faţa cei mai
mari răscruci. Ori continuăm să mergem pe Calea aceasta, şi ne autodistrugem. Ori alegem Calea
salvării. Calea salvării Sistemelor socio-economice ale lumii este Calea trecerii la Construirea
Sistemelor socio-economice de evoluţie !
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Din păcate Cei care conduc lumea, Guvernele Ţărilor dezvoltate credem că în inconştienţa lor
vor opta pentru prima soluţie, vor merge pe Calea pe care ne găsim acum. Adică ne vor conduce la…
distrugerea Civilizaţiei umane !
Atenţie însă, Realitatea s-ar putea să ne oblice să alegem Calea salvatoare, a trecerii la Construirea
Sistemelor socio-economice de evoluţie ! Realitatea este foarte dură. Ea va fi cea care va obliga
Guvernele lumii, Societăţile, Instituţiile să adopte calea cea bună !
Să sperăm că Dumnezeu nu ne va lăsa să pierim !
TEORIA 8
A SALVĂRII CIVILIZAŢIEI UMANE, A NAŢIUNILOR ŞI A POPOARELOR
PRIN DEZVOLTARE ŞI EVOLUŢIE, ŞI PRIN PLASAREA LOR PE URMĂTORUL
NIVEL DE EVOLUŢIE
Aşa după cum ştim cu toţii, cum vedem cu toţii starea Civilizaţiei umane şi a multor naţiuni este
una foarte proastă. În septembrie 2008 a izbucnit Criza financiară din SUA, urmată de falimentul în
lanţ al celor mai mari bănci ale lumii, fenomen foarte grav şi periculos, care pune în primejdie,
împingându-le către prăbuşire, Economia SUA, Economiile Ţărilor dezvoltate, Economia mondială.
Se afirmă că această Criză (care este Criză Economică în toată regula. În realitate însă această Criză
financiară este efectul şi suma, sinteza tuturor crizelor care macină Sistemul socio-economic
american, Sistemele socio-economice capitaliste ale Ţărilor dezvoltate, şi Sistemul socio-economic
al Civilizaţiei umane. Este, cu alte cuvinte, un fenomen mult mai profund, mai complex, care vine de
departe. Vine de acolo că Sistemul economic Capitalist este un Sistem economic perimat, învechit,
care nu mai face faţă problemelor pe care i le pune societatea umană şi cursul istoriei ! Şi care
introduce şi ţine societatea umană, Omenirea pe o Cale negativă de evoluţie, fapt foarte periculos,
căci ne poate duce la colapsul final)
În această situaţie foarte gravă în care se găseşte Economia SUA, Sistemele economice ale
Ţărilor dezvoltate, Sistemul socio-economic al Civilizaţiei umane, se pune cu acuitate problema
salvării sistemelor socio-economice ale ţărilor dezvoltate, problema salvării sistemelor
economice ale tuturor naţiunile de pe această planetă, ca şi problema salvării Sistemului
economic al Civilizaţiei umane !
De fapt Criza aceasta a Sistemelor economice capitaliste, a Sistemelor economice ale Ţărilor
dezvoltate, şi care se datorează în primul rând faptului că Sistemul economic capitalist ca formă de
organizare a Societăţii umane, a procesului muncii, este un Sistem economic învechit, inuman, a
început încă din anii 1960, de când în dezvoltarea Economiilor occidentale au apărut Crizele
Ciclice, şi Criza Educaţiei. Sistemul economic capitalist avea o perioadă de avânt, de dezvoltare,
după care intra într-o etapă de criză, ca să iasă apoi din criză şi să îşi continue dezvoltarea. Aceasta
nu era însă o dezvoltare naturală, sănătoasă, era o dezvoltare negativă, bolnavă. Calea pe care s-au
dezvoltat Sistemele economice capitaliste şi Socialiste, după cel de-al doilea Război mondial, a fost
o CALE NEGATIVĂ, DECI.
Acum, o dată cu această criză financiară, care a dus la prăbuşirea Sistemului financiar al
SUA, s-a ajuns în acel moment foarte periculos, când criza, crizele de tot felul care macină
sistemul socio-economic au umplut paharul. S-a atins deci acel moment critic de vârf, când Criza
nu a mai putut fi controlată şi a explodat. Această Criză financiară, produsă, credem noi, şi după un
Scenariu, de către Vârful Financiar mondial, adică de Marii bancheri internaţionali, pentru a-şi mări
şi mai mult Capitalul, (poporul american, şi popoarele lumii fiind proştii care plătesc, aşa cum s-a
întâmplat şi în Marea criză economică din anii 1929 -1933, care a zguduit pur şi simplu America,
lumea) traduce tocmai acest fapt, că Economia Ţărilor dezvoltate evoluează pe o cale negativă
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(care produce mai multe efecte negative decât pozitive) şi că Sistemul economic capitalist este unul
învechit, depăşit, negativ.
Ce trebuie să facem în acest moment, ca SUA, Ţările Dezvoltate, gândindu-ne că de Starea
Economică a lor depinde starea Civilizaţiei umane. ?
În primul rând trebuie să precizăm că starea Sistemului economic al Civilizaţiei umane, şi Starea
Sistemelor economice ale ţărilor dezvoltate este atât de gravă, de periculoasă, că s-a ajuns pe fundul
prăpastiei, încât se pune în mod dramatic Problema salvării naţiunilor dezvoltate, a celorlalte
naţiuni şi a Sistemului socio-economic al civilizaţiei umane. Gata, nu se mai poate, suntem în
ceasul al doisprezecelea ! Suntem pe buza prăpastiei ! Ori ne salvăm , ori ne prăbuşim !
În această situaţie există două căi :
1. Or Statele Unite şi Ţările dezvoltate, (Vârful Financiar mondial care le conduce) continuă să
meargă pe calea aceasta, reformându-şi, în realitate cârpindu-şi Sisteme economice învechite, ori
2. Se caută o altă Cale de dezvoltare a acestor Sisteme economic, ale tuturor ţărilor de pe pământ, o
altă Cale de dezvoltare a Sistemului socio-economic al Civilizaţiei umane.
Desigur se va spune că există mai multe Căi (mai multe soluţii ale Problemei) prin care
Sistemele economice naţionale, în primul rând ale Ţărilor dezvoltate şi Sistemul socio-economic al
Civilizaţiei umane, se pot salva. Este posibil lucrul acesta, istoria ne va dovedi mai târziu adevărul.
Noi credem însă că în acest moment istoric, şi în Situaţia gravă, de criză profundă, şi de fundătură
istorică în care se găsesc Sisteme economice ale Ţărilor dezvoltate şi Sistemul socio-economic al
Civilizaţie umane, singura şi cea mai bună Cale de salvare a acestor Sisteme, şi cu ele a Omenirii,
este trecerea la construirea sistemelor socio-economice evolutive. Trecerea pe Cale dezvoltării şi
a evoluţiei maximale, preconizată de Teorie noastră. Trebuie să începem să evoluăm, Evoluţia fiind
cheia salvării noastre ! Cu cât Statele capitaliste dezvoltate, Omenirea, vor întârzia această trecere la
construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie va fi cu atât mai rău ! !
TEORIA 9
TEORIA DEPĂŞIRII CELOR DOUĂ SISTEME ECONOMICE, SOCIALIST ŞI
CAPITALIST,
CARE S-AU DOVEDIT A FI ÎN ISTORIE SISTEME PROASTE, NERENTABILE,
NEGATIVE ŞI TRECEREA LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE
EVOLUŢIE, SISTEMUL ECONOMIC AL VIITORULUI, INCOMPARABIL MAI BUN,
MAI PERFORMANT, MAI UMAN, SUPERIOR DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE
CELOR MAI PERFORMANTE SISTEME ECONOMICE CAPITALISTE !
SALVAREA CIVILIZAŢIEI UMANE ŞI A NAŢIUNILOR ÎN ISTORIE PRIN TRECEREA
LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE, CARE POATE
PLASA OMENIREA ÎNTR-UN TIMP RELATIV SCURT PE CEL DE-AL DOILEA NIVEL
DE EVOLUŢIE AL SPECIEI ŞI AL CIVILIZAŢIEI UMANE !
Aşa după cum se ştie la ora actuală Omenirea (Sistemul socio-economic al Civilizaţiei umane) şi
Societăţile naţionale, oamenii acestei planete, parcurgem cu toţii o situaţie şi o stare de Criză
Generală, foarte profundă, o stare de haos, de derută, de sărăcie, de disperare, de angoasă, dar şi de
inconştienţă şi demotivare, în care nu mai ştim cine suntem, şi pentru ce mai existăm. Ne-am
pierdut identitatea, nu mai suntem capabili să rezolvăm problemele pe care ni le pun istoria,
societatea, Criza generală a societăţii umane, poluarea, încălzirea globală, stresul, bolile incurabile,
sărăcia, înapoierea etc. Omenirea, noi, oamenii, nu mai ştim cine suntem şi încotro mergem, şi cum
să ieşim din această stare de criză, de o complexitate extraordinară, cu care Omul, societăţile
naţionale, Civilizaţia umană nu s-au mai confruntat (ca să ştim cum să rezolvăm această problemă a
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crizei) în Istorie, şi care se manifestă la toate nivelele Fenomenului uman, la nivelul individului
uman, al grupurilor umane, al claselor sociale, al societăţilor naţionale, al Civilizaţiei umane .
Sau, mai bine spus, ştim încotro mergem, către dezastru. Viaţa pe Planeta Pământ a devenit un
chin, Sistemul socio-economic mondial este un Mare Aparat care produce sărăcie, boli, foamete,
umilinţă, înapoiere, manipulare, dominaţie, jefuirea celor săraci de către cei bogaţi ! Viitorologii au
avertizat încă din anul 1973, la Congresul de Viitorologie care s-a ţinut la Bruxelles, că Omenirea se
îndreaptă către autodistrugere, că oamenii politici nu ţin cont de sfaturile viitorologilor şi de apariţia
şi dezvoltarea unor fenomene negative de amploare la nivel mondial, care vor afecta grav
procesualitatea Ecosistemului planetar şi evoluţia Economiei mondiale, determinând o tendinţă de
involuţie a Sistemului socio-economic mondial.
Iată că în acest moment situaţia Sistemului socio-economic al Civilizaţiei umane este mai
gravă, mai proastă decât oricând în istorie, ea se agravează în continuare, fără ca noi, oamenii să
deţinem, la nivel teoretic şi practic, soluţia, sau soluţiile prin care putem să ieşim din această situaţia.
Precizăm, în istoria sa, care este de 80 de mii de ani, sau de 40 de mii de ani, ori numai de 10 mii de
ani, (de la glaciaţiunea Wurt încoace) Specia umană nu s-a mai confruntat cu posibilitatea ca ea să
dispară în întregime în urma unei prăbuşiri de proporţii. În urma distrugerii violente a întregului EcoSistem planetar. Este adevărat că mai mulţi antropologi şi istorici au emis Ipoteza că pe planeta
noastră s-ar fi derulat mai multe Cicluri de Civilizaţie umană, care după ce au atins un maxim de
dezvoltare, intrând în posesia unor tehnologii de distrugere cu o putere imensă, cum ar fi bomba
nucleară, astăzi, sau din cauza inteligenţei negative, cum credem noi…s-au autodistrus. Exact în
aceiaşi situaţie se găseşte acum …Civilizaţia umană.
Se ştie că de curând ( 12 mai 2008) Vaticanul a recunoscut existenţa Extratereştrilor, afirmând
că ei sunt „fraţii noştri”, pentru că sunt creaţia lui Dumnezeu, ca şi noi. Biroul de Viitorologie de la
Bucureşti crede că această ieşire la rampă a Vaticanului se datorează necesităţii de a ne pregăti
pentru un eventual contact cu o Civilizaţie extraterestră, aceasta pentru a ne salva pe noi,
Civilizaţia terestră de la prăbuşire. Nu ştim dacă va fi aşa sau nu. Dar ceea ce ştim este că situaţia
Civilizaţiei umane devine cu fiacre an mai gravă, mai periculoasă, prăbuşirea putându-se produce în
deceniile următoare, sau în orice moment, poate chiar în anul 2012.
Situaţia Sistemului socio-economic al Civilizaţiei umane mai este agravată şi de acest Scenariu al
Vârfului mondial financiar, care este şi Vârful Mondial al Societăţilor secrete, care prin amplul şi
profundul fenomen socio-economic, politic şi cultural negativ, EXPERIMENT NAGATIV DE
PROPORŢII PLANETARE, care este Globalizarea, ÎNCEARCĂ SĂ REALIZEZE NOUA
ORDINE MONDIALĂ, Proiect francmasonic mai vechi.
Ce este de făcut în această situaţie foarte gravă în care se găsesc fiinţele umane pe pământ,
popoarele şi naţiunile, în această situaţie foarte periculoasă în care Civilizaţia umană se poate
prăbuşi ?
Autorul acestei doctrine, Ştefan Dumitrescu, secondat de Biroul de Viitorologie de la Bucureşti,
ca şi ceilalţi membri ai BVB sunt oameni credincioşi, creştini. Precizând faptul că respectăm orice
religie. Că respectăm libertatea de credinţă a omului, sacralitatea şi demnitatea omului, a popoarelor,
şi naţiunilor !
Referitor la situaţia foarte gravă, şi periculoasă în care se găseşte Civilizaţia umană, în care se
găsesc popoarele şi naţiunile, şi o dată cu ele fiinţa umană, credem că Dumnezeu, care este
Creatorul acestei lumi, nu ne va lăsa să ne prăbuşim.
Dacă este adevărat că suntem Creaţia lui Dumnezeu noi credem că Dumnezeu nu ne va lăsa,
deci, să pierim, şi că ne va salva. Este posibil ca această Salvare a omenirii să se petreacă aşa cum
ne spune domnul nostru Iius în Biblie ! După un model asemănător.
Că va începe Apocalipsa, ale cărei semne au început să se deruleze. Aşa după cum se ştie, noi,
Civilizaţia umană, existăm, am putut să ne dezvoltăm pentru că am trăit într-un ECOSISTEM
POZITIV, Ecosistemul planetar, care ne-a asigurat toate condiţiile de viaţă, de existenţă, care ne-au
permis să ne dezvoltăm.. Care a fost ca o Casă care ne-a oferit condiţiile ca să trăim, să muncim, să
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procreăm şi să ne dezvoltăm în ea. Iată însă că o dată cu depăşirea cifrei de 6 miliarde, după care
populaţia globului va depăşi 8, 9 miliarde, dar mai ales datorită atitudinii inconştiente a Omului, a
Guvernelor, a Vârfului Mondial Financiar, care conduce guvernele şi lumea prin manipulare, acest
Ecosistem planetar (care văzut din cosmos este cât o nucă) se îndreaptă către epuizarea,
îmbolnăvirea şi prăbuşirea lui. Deci prăbuşirea, dispariţia Civilizaţiei umane se va petrece după
Modelul Balonului care umflat prea tare se sparge.
Cum este acest Model al balonului care umflat prea tare se sparge ?. Noi, specia umană,
Civilizaţia umană am putut să ne dezvoltăm pe parcursul istoriei, pentru că Ecosistemul planetar, sau
Balonul care a fost Casa noastră, a existat tot timpul într-un Sistem de valori (căldură, gravitatei,
depărtare de soare, etc) care au evoluat tot timpul şi s-au menţinut între două limite pozitive, o
limită inferioară şi o limită superioară.
Există două limite, una inferioară şi alte superioară, deci, între care dacă se menţin valorile
Ecosistemul planetar, noi, Civilizaţia umană putem să existăm. Să luăm valoarea numita căldură,
limitele de căldură, cea inferioară şi cea superioară. Dacă temperatura planetei scade sub o anumită
limită toate procesele economice, sociale, umane pot să îngheţe, şi tot Sistemul socio-economic se
prăbuşeşte, îngheaţă, moare. Civilizaţia se prăbuşeşte. Dacă temperatura Pământului depăşeşte limita
superioară planeta se încinge foarte tare, apa se evaporă pe pământ, planeta devine un deşert mort.
La fel în cazul distanţei faţă de soare, la fel în cazul valorii gravitaţiei pământului, a unghiului axei
plantei, etc…Sunt vreo 37 de asemenea valori (temperatura, gravitaţia, etc), care definesc, susţin
Ecosistemul planetar şi care se menţin de milioane de ani între aceste limite, superioară şi inferioară.
Iată însă că de câteva timp, limita de sus a căldurii, la nivel planetar, se apropie de mărimea care
este…periculoasă. Şi pe care o va depăşi. Faptul acesta poate să dezechilibreze toate celelalte valori
şi să ducă la prăbuşirea….întregului sistem de limite. iată către ce se îndreaptă civilizaţia
umană.
În acest caz, dacă Dumnezeu vrea să ne salveze, ne va salva. Dacă nu vrea să ne salveze datorită
inconştienţei, ticăloşiei, păcatelor noastre, prin care înţelegem o cantitate mare de energie negativă
produsă, datorită faptului că noi, oamenii nu mai suntem capabili să ne îndreptăm, şi datorită prostiei
noastre, datorită Inteligenţei negative, vom merge pe această cale a autodistrugerii…Noi fiind cei
care vom produce dezastrul şi prăbuşirea Civilizaţia umane. Dispariţia Civilizaţiei umane.
Dacă Dumnezeu socoteşte că Specia umană, Omul nu mai suntem perfectibili, nu mai suntem
capabil să evoluăm, nu suntem capabil să găsim o soluţie la Problema gravă şi periculoasă în care se
află Civilizaţia umană, atunci desigur că va proceda cu noi aşa cum a procedat şi cu celelalte Cicluri
de Civilizaţii umane care s-au succedat pe pământ.
Aşadar Civilizaţia umană se îndreaptă către dezastru, către prăbuşire, datorită în primul
rând sistemului economic capitalist, scăderii nivelului moralităţii, a nivelului cultural şi
educaţional foarte scăzut al Societăţii umane, al Civilizaţiei umane, datorită crizei Societăţii umane,
crizei Omului... De la el, de la acest Sistem economic capitalist ni se trage majoritatea relelor. Este
un Sistem care slujeşte, care lucrează, care produce în primul rând pentru o mică minoritate (marii
capitalişti), condamnând marea majoritate a planetei la sărăcie şi foamete. Este sistemul care în
Ţările dezvoltate a produs societatea şi fiinţa umană de consum, una dintre cele mai alienate şi
bolnave societăţi, realităţi umane din istorie.
Este Sistemul economic care prin natura sa este expansionist, are nevoie ca să se dezvolte de o
piaţă cât mai mare (prin care să exploateze un număr cât mai mare de oameni, pe care îi condamna la
un nivel educaţional scăzut şi la incultură) şi cât mai exploatabilă, profitabilă, de aceea iniţiază
războaie militare şi mascate, informaţionale, psihologice, economice, culturale, educaţionale.
La nivel Mondial Sistemul capitalist mondial se află în mâinile unui Vârf Financiar mondial,
organizat ca Vârf mondial al Societăţilor secrete, care la rândul lui controlează Guvernele lumii şi
care manipulează societăţile dezvoltate, întreaga Civilizaţie umană. Acest Vârf Mondial nu caută să
rezolve problemele Omului, ale Societăţilor naţionale, ale Civilizaţie umane, ci să le exploateze cât
mai mult, şi să realizeze noua ordine mondială.
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De aceea se află Civilizaţia umană în această stare de mizerie, de violenţă şi de înapoiere ! Acest
Vârf financiar mondial, a fost cel care a proiectat şi a realizat în Istorie Experimentul Mondial
Comunist, care a adus atât de mult rău omenirii, iar acum sub masca democratizării societăţilor
naţionale conduce şi realizează în practică Experimentul mondial al Globalizării, care distruge
bazele etnice ale naţiunilor, distruge popoarele şi distruge economiile naţionale, distruge culturile
naţionale, sistemele de valori, distruge sistemele educaţionale naţionale, creând haos, mizerie,
nebunie, patologie şi disperare pe întreaga planetă. Acest Vârf financiar mondial care deţine
conducerea şi capitalul Sistemului mondial capitalist, al civilizaţiei umane este cel care menţine
Economia mondială şi civilizaţia umană pe această Cale negativă care ne va duce la piere.
Deci, sistemul socio-economic al civilizaţiei umane nu se află pe o cale bună, ci pe una
negativă, care împreună cu sistemul economic capitalist produce un mare număr de finalităţi
negative, toate acestea ducând la prăbuşirea civilizaţiei umane, la dispariţia civilizaţiei umane.
Iată de ce omul, guvernele naţionale, civilizaţia umană trebuie să renunţe la motorul otrăvit
şi învechit al economiei mondiale şi al economiilor naţionale, care este sistemul economic
capitalist !
Dar va putea oare realiza Omul lucrul acesta dacă Puterea, la nivel planetar şi naţional este în
mâna Marilor Bancheri mondiali, şi a Bancherilor locali, pentru care lucrează Sistemul economic
capitalist, Sistemul economic care lor le aduce munţi de bani, şi îi ajută să manipuleze şi să domine,
să conducă Guvernele naţionale şi prin ele, şi prin Instituţiile create de ei, întreaga Specie şi
Civilizaţie umană ?
Nu ştim lucrul acesta, dar suntem datori ca fiinţe umane să încercăm să salvăm Civilizaţia umană
din mâinile acestor oameni.
Nu ştim, pentru că în primul rând Dumnezeu va hotărî dacă va salva Civilizaţia umană, şi care va
fi soarta şi a Criminalilor care conduc destinele Omenirii, şi care au transformat-o într-o turmă de
manipulat, de prostit, de exploatat, de încăierat, dar şi a Civilizaţiei umane atât de abrutizate, o
imensă turmă inconştientă, fără reacţie şi neputincioasă.
Prin Amplul proces de globalizare, care este de fapt un mare Război Mascat (format dintr-o
sinteză de războaie informaţionale, psihologice, economice, educaţionale, culturale, axiologice,
sistemice, pe care marea masă a populaţiei, societăţile nu le percep) dus sub masca democratizări
societăţilor, a drepturilor omului, instrumente care au reuşit să păcălească foarte bine omul,
societăţile umane, crede acest Vârf Mondial că va crea noua ordine mondială şi va pune mâna pe
puterea întregii civilizaţii umane..
Prin procesul de mondializare Vârful francmasonic mondial, care este şi Vârful Financiar al
lumii doreşte ca prin distrugerea popoarelor şi a naţiunilor (care sunt forme de organizare umane,
forme, modalităţi optime de structurare, evoluţie şi organizare ale Speciei şi Civilizaţiei umane, şi
sunt creaţia lui Dumnezeu), prin manipularea lor să producă un haos imens în interiorul naţiunilor şi
în interiorul Civilizaţiei umane. Acest proces de globalizare, prin care este creată Noua Ordine
Mondială, Proiect vechi al Francmasoneriei, trebuie oprit, pentru că va duce cu siguranţă la
haosificarea, alienare întregii Civilizaţiei umane.
Doctrina noastră, prevede şi cere ca popoarele şi naţiunile lumii să nu fie distruse, (ele fiind
entităţi sacre, create de Dumnezeu, trebuie deci să fie respectate, ocrotite şi ajutate să se dezvolte)
nici îmbolnăvite psihic, informaţional, economic, educaţional şi împrăştiate, ci ele trebuie păstrate,
educate şi dezvoltate pe tot parcursul secolului XXI, al secolelor următoare (până când în afara
planetei se va forma o altă Civilizaţie umană din coloniştii plecaţi de pe pământ).
Mileniul acesta va fi un mileniu al educaţiei, al popoarelor, şi al naţiunilor, care trebuie să
evolueze şi să urce pe un nivel educaţional superior, ori nu va mai fi deloc !
Aceasta fiind drama, tragedia cumplită pe care o traversează în istoria ei Specia şi Civilizaţia
umană, iată că bunul Dumnezeu a vrut ca să se întâmple un lucru extraordinar. Este vorba despre
descoperirea ( în România, în anii 1976-1978) a unui Sistem economic, pe care, pentru că producea
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în primul rând EVOLUŢIE, îşi producea în primul rând propria sa evoluţie, noi la-m denumit
sistemul economic naţional de evoluţie sau mai precis sistemul socio-economic de evoluţie.
Nu ne-am dat seama la început despre valoarea acestei descoperiri. Ulterior, după mulţi ani, am
realizat în cadrul Biroului de Viitorologie de la Bucureşti, că de fapt acest sistem este Sistemul
economic care va salva societăţile umane, Sistemele socio-economice, Civilizaţia umană, le va
scoate din criză şi le va plasa pe o traiectorie evolutivă. Acest Sistem economic, dă de lucru
tuturor oamenilor, forţei de muncă în totalitatea sa, în Sistemul acesta toţi oamenii sunt proprietari,
Nivelul educaţional este ridicat ( fără un Nivel educaţional ridicat acest Sistem nu funcţionează),
Sistemul economic va fi cibernetizat, el va funcţionala pe o treaptă superioară ca o Uzină cibernetică
(în care toţi oamenii lucrează) ca o Şcoală (în care toţi învaţă) şi ca o Navă care evoluează în timp,
merge prin timp, urcă, plasându-ne pe cel de-al doilea nivel de evoluţie, pentru că Sistemul acesta
produce în primul rând, evoluţia societăţii umane, a omului. Îşi produce propria sa evoluţie.
Este un Sistem socio-economic în care nivelul educaţional al oamenilor şi al societăţii este foarte
ridicat. În care societatea nu mai este de consum, în care nu mai există manipulare, în care toţi
oamenii muncesc, în care există ordine, disciplină, pentru că Sistemul trebuie să funcţioneze precis,
ergonomic, ca un ceas (nu democraţia aceasta a hoţilor, proştilor, a manipulaţilor !) şi în care marea
majoritate a oamenilor vor fi cercetători ştiinţifici (procesele economice şi tehnologia economică ce
asigură subzistenţa fiind în mare parte, pe cât va fi posibil, automatizate şi cibernetizate. Sistemul
naţional însuşi în ansamblul său va fi cibernetizat), vor avea un nivel educaţional ridicat. În
Sistemul economic de evoluţie nu vor mai exista hoţi, mafie, pentru că Sistemul este unul superior,
de înaltă funcţionalitate, cu un nivel educaţional foarte ridicat. Se va termina definitiv cu vechea
Criză a educaţiei şi a Şcolii, a Sistemelor de Învăţământ din Ţările dezvoltate de azi, nu mai vorbim
de Ţările din lumea a treia.
Aşadar, omenirea şi societăţile naţionale se vor salva în viitor prin renunţarea la Sistemele
economice capitaliste, şi trecerea la construirea Sistemelor socio-economice naţionale, care
sunt Sisteme economice creative, educaţionale, ce vor utiliza forţă de muncă evoluată, în care
oamenii au o conştiinţă înaltă, nivel educaţional, valori înalte.
Sistemul socio-economic al
Civilizaţiei umane va fi format desigur din Sisteme socio-economice naţionale de evoluţie. La ora
actuală Biroul de viitorologie de la Bucureşti deţine toate cunoştinţe şi toată informaţia, întreaga
cercetare ce ar permite României, societăţii româneşti actuale să treacă la construirea Sistemului
socio-economic de evoluţie, care va înlocui actualul Sistem economic capitalist, cel care a nenorocit
România şi a distrus poporul român.
Ca români noi ne-am dori desigur ca România să fie prima ţară din istorie care renunţă la
Sistemul economic capitalist, care este o nenorocire pentru noi, aşa cum a fost şi cel comunist, şi
trecem la construirea Sistemului socio-economic de evoluţia. Din acest moment România va fi o
ţară şi o naţiune salvată !
TEORIA NR 10
TEORIA NECESITĂŢII UNEI NOI CONCEPŢII. A UNEI NOI DOCTRINE, VIZIUNI,
TEORII
PRIVIND SALVAREA CIVILIZAŢIEI UMANE, (ŞI ANUME PRIN TRECEREA
SISTEMULUI CIVILIZAŢIEI UMANE PE URMĂTORUL NIVEL DE EVOLUŢIE,
UTILIZÂNDU-SE SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE )
TEORIA UNOR NOI ABORDĂRI PRIVIND SALVAREA ŞI EVOLIŢIA SPECIEI ŞI A
CIVILIZAŢIEI UMANE ÎN TIMP…
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NECESITATEA CELEI MAI MARI REVOLUŢII DIN ISTORIA SPECIEI ŞI A
CIVILIZAŢIEI UMANE,
CARE SE VA FACE PRIN TRECEREA LA CONSTRUIREA SISTEMUELOR SOCIOECONOMICE DE EVOLUŢIE !
Spuneam în această Doctrină că atât starea Civilizaţiei umane, cât şi a majorităţii naţiunilor
(dar şi societăţilor din aşa zisele Ţări dezvoltate, pentru că acestea sunt Societăţi de consum,
societăţi foarte bolnave, în care fiinţele umane sunt alienate şi bolnave, pentru că au fost
transformate în fiinţe de consum şi producătoare de capital, în fiinţe, în roboţi care sunt exploataţi
pentru a produce un Capital cât mai mare, de care beneficiază în ultima instanţă Marii Bancheri
mondiali !), societăţilor naţionale de pe această planetă.
Am arătat mai sus în această Doctrină căror cauze se datorează starea deplorabilă a Civilizaţiei
umane, a societăţilor umane de pe acest pământ.
1. În primul rând Vârfului societăţilor secrete, care este acelaşi cu Marea Finanţă mondială, Macrostructură secretă care conduce Civilizaţia umană şi societăţile naţionale prin manipulare,
acestea fiind obiectul unui mare război mascat, format dintr-o sinteză bine proiectată de
războaie informaţionale, economice, psihologice, axiologice, educaţionale, etc !
2. În al doilea rând foarte vinovaţi de starea nenorocită a Civilizaţiei umane, a societăţilor umane, a
vieţii omeneşti pe planeta noastră sunt ceea ce numim oamenii politici, cei care fac parte din
Guvernele naţionale, din parlamentele naţiunilor, cei care influenţează cursul evenimentelor în plan
naţional şi mondial !
3. În al treilea rând foarte vinovaţi de starea dramatică a civilizaţiei umane sunt oamenii de ştiinţă,
scriitorii, profesorii, intelectualitatea naţiunilor, şi a Civilizaţiei umane, pentru că aceştia fiind
oameni foarte informaţi, culţi ar trebui să nu accepte această stare de lucruri şi să lupte pentru ca
starea Civilizaţiei umane să se îmbunătăţească. Să lupte pentru ca binele să triumfe în istoria
umanităţii. Or ei nu fac lucrul acesta, sunt laşi sau sunt incapabili să ia atitudine împotriva răului,
deşi marea majoritatea a lor ştiu de exemplu că Roosewelt a minţit atunci când a spus că America nu
va intra în cel de-al doilea război mondial. Iar ca să bage totuşi SUA în Război s-a folosit de Pearl
Harbor, Pearl Harbor a fost deci o înscenare, o manipulare grosolană a societăţii americane, ca să
aibă motiv să declare război Japoniei. Altfel spus ca să bage SUA în Război. Cu alte cuvinte poporul
american a fost minţit în mod grosolan ! Oamenii de ştiinţă, scriitorii, gazetarii, ziariştii, educatorii
acestei Civilizaţii, care nu sunt oameni proşti, ci inteligenţi, informaţi, au auzit de Teoriile
Conspiraţiei, despre care se vorbeşte atât de mult ! În al patrulea rând foarte vinovate sunt popoarele,
societăţile din Ţările dezvoltate, care o duc bine, care sunt societăţi de consum, inculte în general, şi
care ştiu că trei sferturi din populaţia globului trăieşte în sărăcie şi mizerie, pentru că ele acceptă
acest lucru. Pentru că ele acceptă să fie manipulate şi îndopate.
Această stare de lucruri la nivelul naţiunilor şi al Civilizaţiei umane există datorită mentalului
omului din această perioadă istorică. Datorită modului noastre de a gândi. De a fi în viaţă ! Datorită
faptului că Civilizaţia umană se găseşte pe un Nivel de cultură şi educaţie jos. Pe primul nivel de
cultură şi educaţie, să-l numi aşa… Starea Civilizaţiei umane este atât de proastă pentru că Nivelul
educaţional al Civilizaţiei umane este scăzut !
Omul este creaţiei lui Dumnezeu. Menirea lui pe pământ este creaţia, să se creeze pe sine mai
bun, să evolueze, să descopere noi teorii, noi tehnologii pozitive etc. Să fie un creator, adică !
Or în Sistemele economice capitaliste cultura şi educaţia sunt o marfă, omul este o marfă,
societatea de consum este o societate bolnavă. Ne trebuie să recreăm, să re-descoperim Omul şi
Societatea, să descoperim noi moduri de a gândi despre om, despre Societatea şi Civilizaţia umană,
despre rostul lor în istorie, în timp ! Este absolut necesar să renunţăm şi să depăşim mentalităţile de
azi, din societatea umană, modul nostru egoist şi îngust de a simţi şi a de a gândi. Gândirea noastră
are nevoie de o mare deschidere către Viitor. De noi moduri de a gândi, de noi Teorii. Este ceea ce
facem noi aducând în Istorie această Doctrină social-economică şi politică !
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TEORIA NR 11
TEORIA NECESITĂŢII UNUI NOPU TIP DE STAT, A UNUI NOU TIP DE PARTID
POLITIC, A UNUI NOU TIMP DE SISTEM SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL (ŞI
MONDIAL) ÎN ISTORIE.
ACEST TIP NOU DE PARTID ESTE PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI, NOUL
TIP DE STAT ESTE STATUL EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL IAR NOUL TIP DE
SISTEM ECONOMIC ESTE SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE. ELE
FORMEAZĂ ÎMPREUNĂ O UNITATE.
Când definitivăm această Doctrină, în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie 2008, Statele
Unite ale Americii sunt zguduite de cea mai mare Criză financiară şi economică pe care a cunoscuto America, dar şi
Omenirea. Congresul SUA va trebuie (acesta este Planul de salvare al
Sistemului financiar american, şi implicit al Sistemului Economic al SUA, de către Statul American
) să plătească peste 700 de miliarde de dolari, atât se estimează că ar costa salvarea Sistemului
bancaro-financiar al Statelor Unite. O dată cu salvarea Sistemului financiar american se speră ca va
fi salvată şi Economia Statelor Unite, cea ce poate să nu fie adevărat. ADEVĂRUL ESTE CĂ
Economiştii, Ştiinţa economică nu au mai fost confruntate până acum cu o situaţie atât de gravă, cu
o prăbuşire atât de mare a celui mai mare Sistem financiar din lume, care ameninţă să tragă după el
nu numai Economia SUA, dar şi Economia mondială. Se apreciază că această Criză Economică
este mai mare şi mai periculoasă decât Criza economică din anii 1929-1933 care a provocat criza
Economiilor din întreaga lume, având consecinţe nefaste, dramatice pentru miliarde de oameni. !
În cazul în care Casa Albă şi Congresul nu vor reuşi să salveze Sistemul financiar-bancar
american efectele prăbuşirii Economiei americane se vor resimţi în lumea întreagă.
Unii analişti au pus producerea acestei Mari Crize pe seama procesului de globalizare, alţii au
afirmat că este urmarea unui Scenariu al Marilor bancheri mondiali, (ceea ce este adevărat. Biserica
Anglicană îi acuză direct, pe faţă, în presă, pe aceşti bancheri mondiali, ), alţi economişti denunţă
greşelile de management făcute de către Marile Bănci Americane, care ar fi provocat prăbuşirea
Sistemului bancar american, eveniment dureros în urma căruia ei, marii Bancheri internaţionali ies
în câştig. Iar societatea , manipulaţii pierd !
Adevărata şi profunda cauză care a provocat această Criză, este o cauză mai veche şi care nu este
luată în considerare de guvernele Ţărilor dezvoltate şi de către economiştii acestor ţări, deşi suntem
convinşi că ei cunosc adevărul. Cauza prăbuşirii Sistemului bancar şi al Economiei americane este
cea pe care am expus-o noi în această Teorie, şi anume faptul că Sistemul economic capitalist este
un sistem învechit care şi-a epuizat resursele şi limitele, care nu mai este capabil să răspundă
provocărilor istoriei, nu mai este capabil să rezolve problemele pe care i le pune Societatea umană,
istoria, încercările la care îl supune epoca pe care o traversăm ! Modul în care Economia americană
s-a dezvoltat, provocând războaie şi revoluţii în afară, de pe urma cărora a beneficiat este unul
negativ, care va duce la prăbuşirea întregii societăţi americane. A întregii Civilizaţii !
Modul cum Marii bancheri Internaţionali concep îmbogăţirea lor prin manipularea naţiunilor,
a guvernelor, a Civilizaţiei umane, provocând războaie militare, economice, psihologice, culturale,
educaţionale, distrugând Economiile altor ţări, etc este unul care va duce Omenirea la dispariţia
totală, la prăbuşire.
Cum se poate salva SUA din această situaţia tragică şi periculoasă, şi o dată cu ea cum îşi pot
salva Economiile Ţările dezvoltate ? Foarte simplu, să nu mai meargă pe Calea pe care au mers
până acum şi care este o cale negativă. O Cale care le va duce la ruină provocând mari daune, mari
tragedii popoarelor, naţiunilor, miliardelor de fiinţe umane de pe această Planetă !
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Societăţile umane, Civilizaţia umană are nevoie de un nou Sistem socio-economic, şi acesta este
Sistemul socio-economic de evoluţie, tema centrală a acestei Doctrine ! Dacă Societatea umană nu
trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie noi nu avem nici o şansă în istorie !
Dar ca Societăţile naţionale să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie
este nevoie de un nou Tip de partid şi de un nou Tip de stat, care au altă filozofie, altă logică, altă
mentalitate, altă ideologie, şi anume ideologia construirii Sistemelor socio-economice de evoluţie,
a Sistemelor socio-economice umane, educaţionale, singurele care vor salva Societăţile umane !
Ideologia care să ne spună că Omul, Naţiunile, Popoarele, Specia şi Civilizaţia umană fiind sacre
este o blasfemie să le distrugi, să le exploatezi, să le deturnezi de la rostul lor dat de Dumnezeu !
Care să ne spună că ele sunt sfinte, de aceea trebuie educate, cultivate, ajutate să evolueze ! Criza
financiară care zguduie Statele Unite în acest moment ne spune tocmai lucrul acesta, Capitalismul
este o Cale negativă, care ne duce la pierzanie, trebuie să renunţăm urgent la el şi să trecem la
construirea Sistemului socio-economic de evoluţie !

TEORIA NR 12
TEORIA SALVĂRII CIVILIZAŢIEI UMANE PRINTR-O MODALITATE RADICALĂ
ŞI TOTALĂ, DAR PAŞNICĂ ŞI DEMOCRATICĂ, EDUCAŢIONALĂ,
(EXCLUZÂNDU-SE VIOLENŢA, ASASINATUL, RĂZBOAIELE DE ORICE FEL AR FI
ELE. PENTRU CĂ MAI DEVREME SAU MAI TÂRZIU TRECEREA LA CONSTRUIREA
SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE ESTE INEVITABILĂ, CIVILIZAŢIA UMANĂ ŞI
NAŢIUNILE NEAVÂND ALTĂ ALTERNATIVĂ)
DAR ŞI PRIN PAŞI MIJLOCII ŞI PAŞI MICI, PRIN UTILIZAREA INTELIGENTĂ A
TUTUROR FACTORILOR POZITIVI ŞI A TUTUROR CONDIŢIILOR
Aşa după cum se vedem încălzirea planetei, de care se fac vinovate în primul rând Marile Puteri,
Ţările dezvoltate cu Marile lor Economii poluante, dar mai ale Vârful Financiar Mondial care
conduce lumea, devine cu fiecare an din ce în ce mai accelerată, iar efectele acestei încălziri sunt tot
mai cumplite. A se vedea creşterea numărului cutremurelor care se produc, a numărului victimelor
lor, creşterea violenţei taifunelor, uraganelor care au lovit SUA, America Latină, China, India…
Victimele efectelor încălzirii globale devin tot mai numeroase…. Cei care conduc lumea sunt cei
care declanşează, în urma unor scenarii subtile, războaiele, războaie care lor le aduc sume imense de
bani. Lucrează acum la cel de-al Patrulea Război mondial, (cel de al Treilea Război mondial fiind
Războiul rece), care se prefigurează din nou între Rusia, NATO şi SUA… Statele Unite urmăresc să
atace Iranul, SUA sunt în spetele Georgiei în conflictul Georgia–Rusia, pentru că urmăresc să pună
mâna pe petrolul Asiei centrale…Şi dacă SUA vor ataca Iranul va începe sigur al Patrulea Război
mondial, care s-ar putea să ducă de distrugerea Civilizaţiei umane şi a planetei…
În acelaşi timp criza spirituală, morală, culturală, criza economică a Sistemului socioeconomic al Civilizaţiei umane se adânceşte din ce în ce mai mult…. Criza economică, educaţională
şi spirituală a omului, a societăţilor umane, a Civilizaţiei umane sunt atât de grave încât pun în
pericol însăşi existenţa Omului şi a Societăţii umane în istorie. (Să notăm că Omenirea, Omul
societatea umană nu s-au mai confruntat în Istoria loc cu asemenea „pericole”, foarte profunde, dar
şi foarte perfide, subtile, mascate ). Toate aceste crize, toţi aceşti factori negativi cumulându-se
agravează şi mai mult situaţia Civilizaţiei umane, împingând-o înspre…dezastrul total.
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În această situaţia singura alternativă a Speciei umane, a Civilizaţiei umane şi a Societăţilor
naţionale este trecerea cât mai repede la construirea pe planeta noastră a Sistemelor economice
naţionale de evoluţie…Această trecere a societăţilor naţionale, a omenirii de la capitalism la
construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie va fi probabil cea mai mare revoluţie din istoria
umanităţii. O revoluţia mai mare decât revoluţie industrială, sau agrară.
Cu cât vom trece mai repede la construirea pe planeta noastră a Sistemelor economice de
evoluţie va fi cu atât mai bine. Cu cât vom întârzia mai mult va fi cu atât mai grav, mai rău. Iată de
ce vorbim noi despre inevitabilitatea trecerii, despre necesitatea urgentă a trecerii Omenirii de la
Sistemele economice capitaliste la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie, care sunt în
esenţa lor Sisteme educaţionale şi evolutive.
Această trecere este bine să se facă în cel mai optim mod, şi anume să se facă într-un termen şi
într-un mod optim scurt (radical), şi să se facă în toate domeniile, în tot spaţiul Sistemului socioeconomic. Şi să se facă înţelept, cu cap !
Trecerea la Sistemul socio-economic de evoluţie să se facă în mod radical, dar şi cu paşi mărunţi
acolo un de este necesar, utilizându-se toţi factorii pozitivi, toate metodele, strategiile pozitive care
ne-ar putea ajuta să izbândim !
O dată realizată trecerea la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie Omenirea se va
afla pe cea mai bună Cale a ei de evoluţie. Nu va mai bâjbâi, nu se va mai poticni, nu va mai rata
toate ocaziile de a se dezvolta şi de a evolua, cum s-a întâmplat în istorie ! Această Cale ne va duce
în numai câteva decenii pe cel de-al Doilea nivel de evoluţie al Civilizaţiei umane !

PARTEA A II -A
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DOCTRINA SALVARĂRII POPORULUI ROMÂN, ŞI A NAŢIUNII
ROMÂNE,

PRIN LANSĂREA LOR PE O TRACTORIE EVOLUTIVĂ,
PENTRU A AJUNGE, ÎN URMA UNEI DEZVOLTĂRI ŞI EVOLUŢII MAXIMALE, UNA
DIN MARILE NAŢIUNI ALE LUMII, ŞI UNUL DIN MARILE POPOARE ALE LUMII.

TEORIA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN PRINTR-O DEZVOLTARE MAXIMALĂ PE O
PERIOADĂ DE TIMP DE 30 DE ANI, (URMÂND CA ACEASTĂ PERIOADĂ SĂ SE
CONTINUE LA NESFÂRŞIT) HOTRÂTĂ ÎN URMA UNUL REFERENDUM NAŢIONAL, ÎN
MOD CONŞTIENT DE CĂTRE TOŢI ROMÂNII

DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN, ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE,
PRIN LANSĂREA LOR PE O TRACTORIE EVOLUTIVĂ,
PENTRU A AJUNGE, ÎN URMA UNEI DEZVOLTĂRI ŞI EVOLUŢII MAXIMALE, UNA
DIN MARILE NAŢIUNI ALE LUMII, ŞI UNUL DIN MARILE POPOARE ALE LUMII.
TEORIA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN PRINTR-O DEZVOLTARE MAXIMALĂ PE O
PERIOADĂ DE TIMP DE 30 DE ANI, (URMÂND CA ACEASTĂ PERIOADĂ SĂ SE
CONTINUE LA NESFÂRŞIT) HOTRÂTĂ ÎN URMA UNUL REFERENDUM NAŢIONAL, ÎN
MOD CONŞTIENT DE CĂTRE TOŢI ROMÂNII
DOCTRINA UNEI OPŢIUNI LUCIDE ŞI EROICE A POPORULUI ROMÂN:
POPORUL ROMÂN, DUPĂ CUM SE ŞTIE ŞI DUPĂ CUM VEDEM CU TOŢII, SE
AFLĂ, ACUM LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI, DUPĂ CE AM IEŞIT DIN COMUNISM,
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ÎN CEA MAI DEZASTRUOASĂ SITUAŢIE DIN ISTORIE. PRACTIC NE AFLĂM ÎN
SITUŢIA DUREROASĂ DE A DISPĂREA DIN ISTORIE CA POPOR ŞI CA NAŢUNE.
PROBLEMA NUMĂRUL UNU A POPORULUI ROMÎN ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE ESTE
ACUM PROBLEMA SALVĂRII NOASTRE ÎN ISTORIE, CA POPOR ŞI CA NAŢIUNE. ÎN
ACEASTĂ SITUAŢIA DRAMATICĂ, ÎN FAŢA NAŢIUNII ŞI A POPORULUI ROMÂN SE
DESCHID DOUĂ CĂI :
1. Ori vom merge ca şi până acum în istorie, şi atunci vom dispărea cu siguranţă,
2. Ori vom trece, la început pentru o perioadă de 30 de ani, la o dezvoltare şi evoluţie
maximală, când întregul popor român, întreaga societate românească, toţi oamenii care
formăm România, ne vom aduna, ne vom organiza şi vom munci din toate puterile noastre,
când vom da cu toţii tot ce avem mai bun în noi, astfel încât într-un timp istoric relativ scurt,
de 20 sau 30 de ani, România să devină o Naţiune cu o populaţie de 40-50 de milioane de
locuitori, cu o Economie foarte dezvoltată, cu un nivel de trai ridicat (precizăm, fără a fi
societate de consum), cu un nivel educaţional şi cultural foarte ridicat, cu un popor disciplinat
şi harnic ca germanii şi ca japonezii. Numai astfel vom scăpa de un destin mediocru şi umilitor,
de hoţie şi de toate tarele noastre şi vom deveni un popor normal, demn şi fericit !
- O altă opţiune, Soluţie, Cale, variantă decât aceasta sunt excluse !
EXPLICAŢIA ISTORIEI, A DESTINULUI NEFERICIT AL POPORULUI ROMÂN, TEORIA
PROBLEMEI FUNDAMENTALE A POPORULUI ROMÂN DE-A LUNGUL ISTORIEI
NOASTRE :
ACEASTĂ DOCTRINĂ NE SPUNE URMĂTORUL LUCRU: datorită unui complex de
cauze, pe care le vom pune în evidenţă şi le vom analiza mai jos, poporul român a avut de 1900 de
ani încoace, de la primul şi de la cel de-al doilea Război daco-roman, o istorie nefericită. Profund
nefericită. Drama poporului român (daco-român, poporul român fiind o continuitate
neîntreruptă a poporului dac, după al doilea război daco-român, 105-106 până azi) a fost aceea
că după cel de-al doilea război daco-roman, soldat cu înfrângerea regelui Decebal, cu ocuparea
a 14-17 % din teritoriul Daciei de către romani, şi transformarea acestui spaţiu în provincie
romană, poporului dac, adică poporului român nu i-a mers deloc bine în istorie până azi ! Ba
dimpotrivă, i-a mers foarte rău ! Noi fiind unul dintre cele mai oprimate, umilite, exploatate,
nefericite popoare ale lumii !
Astfel după înfrângerea lui Decebal, Dacia e fost jefuită într-un mod barbar şi de neimaginat de
către Traian şi de romani. Şi pentru ce ? Ca 123 de zile poporul roman, adică locuitorii Românei şi
ai Italiei de azi s-o ţină în chefuri, în beţii. Ca să fie finanţate alte războaie care au adus suferinţe
enorme altor popoare ? Ca Imperiul roman să ajungă mai târziu la descompunere şi să dispară în
mod umilitor din Istorie !
În timpul rămânerii Administraţiei romane în Dacia, adică până în anul 271 e. n. triburile
dacilor liberi, sub diferiţi conducători daci, au făcut de mai multe ori incursiuni în Dacia care era
acum Provincie romană. În secolul III e n un nepot al lui Decebal, Regalion, se spune că ar fi reuşit
să reînchege sub conducerea sa o mare parte a spaţiului dac. Sub presiunea incursiunilor triburilor
dacilor liberi, dar şi a goţilor care pătrunseseră în Dacia, Aurelian hotărăşte în anul 271 e.n să-şi
retragă Administraţia din Dacia… Poporul dac continuă de aici înainte să trăiască şi să muncească pe
întregul spaţiu al fostei Dacii, într-o stare atomizata însă, fără să mai aibă organizarea piramidală
din vremea statului dac al lui Burebista, aceasta datorită inexistenţei Statului, al cărui rol este enorm
în istoria popoarelor !. Cu secolele III si IV e n populaţii migratoare de diverse origini încep să
pătrundă dinspre nord est în spaţiul Daciei, ajungând îndeosebi în zonele de la şes, adică în regiunea
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de câmpia, Bărăganul de azi, multe dintre ele trecând Dunărea pentru a se a stabili în Peninsula
Balcanică.
Aici, în spaţiul acesta de lizieră, din câmpia română, de margine a spaţiului daco-român au
avut loc acele contacte dintre populaţia locală, care din punct de vedere genetic, al tradiţiilor, al
spiritualităţii, al continuităţii totale era vechea populaţie dacă, şi populaţiile migratoare.
Contactele acestea, şi împrumuturile genetice şi spirituale au fost minore, pentru că de cele mai
multe ori apariţia acestor cete de barbari înspăimânta populaţia locală, care din sătucele ei construite
în spaţiile deschise, pe malul apelor, în poiene se retrăgea în codri.
Această spaimă (trăită în timpul războaielor daco-romane) din primul mileniu, ca şi
înfrângerea (suferinţa imensă, rană adâncă în subconştientul colectiv) şi umilirea dacilor în
cele două războaie romane, deci aceste două evenimente tragice din istoria poporului dac, au
fost dureros şi profund interiorizate de subconştientul colectiv al poporului român, şi ne-au
făcut să fim un popor temător, care se înclină mai întotdeauna în faţa duşmanului, potrivit
proverbului capul aplecat sabia nu-l taie. Aceste două evenimente de mari proporţii, pe care leam receptat şi le-am trăit pe o mare durată de timp, interiorizându-le profund în subconştientul
nostru colectiv au distrus în noi acea fibră genetică puternică, acea fibră tare şi mândră a neamului
dac, făcând din noi un popor terorizat, un popor defensiv, un popor slab în faţa duşmanului, a cărui
tendinţă este de a fugi mereu din calea lui şi de a se retrage în cetatea vie a codrului ! De a deveni
duplicitar, laş. Dacii nu mai aveau acum curajul sa se adune şi să pornească la luptă ! La aceasta
frică ontologică, la aceasta sensibilitate şi la reflexul de a fugi din calea duşmanului s-a adăugat şi
tendinţa dezbinării, a atomizării moştenită genetic de la traci !
Iar acestea au devenit cu timpul o trăsătură generală a psihologiei poporului român
formată din două însuşiri complementare, : 1. însuşirea psihologică, sau tendinţa dezbinării, şi
2. teama, frica, din calea străinului, a duşmanului şi de aici tendinţa de a ne pleca în faţa lui,
complexul în faţa străinului.
Marea traumă, marea rană pe care au produs-o în sufletul poporului dac, în subconştientul
nostru colectiv înfrângerea şi umilinţa trăite în cel de-al doilea război daco-roman, şi jefuirea Daciei
de bogăţiile sale a făcut să devenim un popor temător, slab. Să nu mai avem încredere în noi şi să
avem un complex de inferioritate în faţa duşmanilor, pe care Istoria avea să ni-i trimită val după val.
Teama, complexul acesta de inferioritate în faţa duşmanilor s-a accentuat şi s-a permanentizat,
avându-l de acum asimilat şi înscris în codul genetic, pe parcursul mileniului întâi, în faţa
năvălirilor popoarelor migratoare. Pentru că de fiecare dată când auzeam duruitul cailor unei cete
migratoare fugeam în codru, Codru devenind cetatea noastră de apărare, mama noastră care ne lua la
sânul ei. Între român şi codru s-a creat o relaţie afectivă de o bogăţie, profunzime şi de o frumuseţe
uimitoare, pe care o vedem în doinele şi în folclorul nostru !.
În acelaşi timp a sporit sensibilitatea şi complexul nostru de inferioritate în faţa duşmanului,
astfel că în loc să ieşim în întâmpinarea lui să ne luptam cu el, fugeam una două în adâncul codrilor.
Blaga numeşte această fugă din faţa duşmanilor şi adăpostirea noastră pentru o perioadă în umbra
codrilor, „ retragerea din istorie în aistorie”. Faptul acesta ne-a mărit sensibilitatea şi ne-a dezvoltat
instinctul de conservare, dar şi complexul de inferioritate. Teama de duşman, fuga în codru, fuga din
faţa primejdiei şi ascunderea în codru, punerea la adăpost devenind comportament asimilat la nivelul
subconştientului colectiv. Lucrul acesta ne-a dezvoltat excesiv instinctul de conservare, din colo de
normalitate, într-un mod cu aspect patologic.
De aceea noi n-am fost în istorie un popor ofensiv, care se ne adunăm, să formăm o armată şi să
mergem peste graniţe să supunem şi să jefuim, să exploatăm alte popoare. Aşa cum au fost ruşii şi
turcii, sau nemţii. (popoare foarte puternice, tari) Acest complex în faţa duşmanului, a străinului,
această sensibilitate, această teamă de invadatori, de străini ne-a ajutat să supravieţuim, vai, dar ne-a
făcut şi foarte mult rău pentru că ne-a format ca popor slab, defensiv, supus, umil, laş, dedublat.
Ba s-a întâmplat altceva şi mai rău : ascunzându-se românii în codri la venirea popoarelor
migratoare, după un timp am ieşit să vedem ce fac, cum sunt, cei care au venit în ograda noastră. Am
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ieşit să vedem dacă au plecat, câţi mai sunt… Le-am dat bunuri, daruri ca să nu ne omoare şi să ne
lase în pace, şi am început să ne purtăm cu ei foarte frumos, slugarnic, ca să nu ne facă rău..
Popoarelor migratoare le-a convenit lucrul acesta, comportamentul acesta al nostru, căci era benefic
pentru ele. Astfel că am ieşit din ascunzişul codrilor şi am început să convieţuim cu ei, ca supuşi ai
lor. Am văzut astfel că dacă suntem supuşi, şi dacă le dăm lor, duşmanilor, celor veniţi pe pământul
nostru, bunurile de care aveau nevoie noii veniţi, aceştia ne lasă în pace. Acest fapt tot repetându-se
în viaţa şi în istoria noastră l-am învăţat (învăţarea socială) unii de la alţii, generaţie din generaţie, şi
l-am asimilat în memoria noastră colectivă, în subconştientul nostru colectiv. În reflexivitatea
noastră !
Ni s-a format şi am asimilat astfel comportamentul de a fi foarte buni, supuşi cu duşmanii care
vin acasă la noi. Am învăţat să le ieşim în întâmpinare, să ne plecăm în faţa lor, să le dăm ce avem
mai buni, să îi invităm să se aşeze. (Acest fapt a dus la formarea noastă ca popor foarte ospitalier,
dar şi slab şi laş. De aici se trage ospitalitatea noastră exacerbată). Noi ştiam din instinct, de acolo
din subconştientul nostru, că dacă ne purtăm frumos cu străinul îl câştigăm de partea noastră, şi el nu
ne va omorî.
Decât să ne organizăm în cete, care să formeze o armată ( nu puteam să ne comportam aşa pentru
că aveam moştenită de la traci în codul şi în subconştientul nostru genetic dezbinarea, atomizarea,
patologie pe care noi am denumit-o mai târziu Atomita. Şi pentru că aveam în subconştientul nostru
frica de invadatori, sensibilitatea în faţa lor, complexul de inferioritate erau mari ) şi să ieşim şi să
ne luptăm cu invadatorii, mai bine îi primim frumos, cu plecăciuni, le dăm ce avem mai bun, pentru
că ei ne vor lăsa în viaţă. Ba mai mult, dacă ne dăm bine cu ei putem să profităm de pe urma lor.
Altfel spus, pupa-l în bot şi papă-i tot. Acum , deci, în această lungă perioadă s-a format acest
proverb, şi acest comportament al nostru... Ca şi proverbul, „Capul aplecat sabia nu-l taie”. De aici
proverbele acestea foarte grăitoare pentru psihologia noastră de popor.
Am învăţat astfel să fim un popor dezunit, slab, fricos, care una două ne retragem din faţa
duşmanului, căruia nici nu-i trece prin minte (pentru că nu aveam lucrul acesta în codul genetic, în
subconştientul colectiv) să ne organizăm militar şi să ieşim peste graniţe să îi supunem pe alţii.
Ruşii, turcii, dimpotrivă, datorită istoriei lor, datorită faptului că aveau în codul lor genetic gena
ofensivă, ei au ieşit peste graniţe şi au dus secole de-a rândul lupte cu popoarele mici şi fricoase, sau
curajoase, cum au fost popoarele caucaziene, pe care le-au cucerit, le-au înrobit şi le-au făcut să le
plătească tribut. Adică să lucreze pentru ei ca nişte slugi.
(Ne-am unit şi noi, dar târziu, în secolul XYIX, sub Basarab I, când au venit ungurii peste noi. Şi
când am adoptat tot tactica defensivă, genială în acest caz, când ne-am retras din calea duşmanului,
ca să îl prindem la o Posadă bună, unde l-am şi învins, pe Carol Robert de Anjou ! )
Acest comportament genetic asimilat profund, de a nu fi un popor ofensiv (capul aplecat sabia
nu-l taie), de a nu avea un indice de coeziune ridicat, care sa ne facă se ne unim mai repede, să fim
un popor mare şi unit,, ci dimpotrivă, de a trăi dezbinaţi, şi care s-a continuat pe tot parcursul
mileniului doi, ne-a făcut şi ne face şi azi, foarte mult rău… Iar această latură a comportamentului
nostru, de a ne da bine cu duşmanul, de a-l pupa în bot şi de a-i lua tot (din păcate raţionamentul
nostru a fost greşit, căci de fapt ne-au luat ei tot, noi fiind unul dintre cele mai jefuite şi perdante
popoare din istorie. Să ne gândim numai la jefuirea sălbatică şi imensă a Daciei, la cât aur am dat
turcilor, la tezaurul pe care ne-am grăbit să-l dăm ruşilor în timpul primului război mondial, iar după
1990 la economia pe care am dat-o de pomana, am vândut-o degeaba străinilor, astfel că nu mai
avem nimic al nostru. Vedeţi cum se explică totul ? ) ne-a învăţat să fim laşi, slabi, trădători şi
jigodii. Mai bine îi dăm străinului decât să le dăm alor noştri.
Avem în codul genetic, în subconştientul nostru colectiv acest reflex, acest program. După 1990
aţi văzut cu câtă uşurinţă am dat străinilor economia noastră, uzinele, fabricile, flota, tot, dar totul am
dat pe degeaba. ! Şi cu câtă uşurinţă am părăsit ţara, (am trădat-o, nu ne-a păsat de ea) la ora
actuală peste cinci milioane de români sunt plecaţi din ţară, ca să lucreze în străinătate pentru bani,
ca să ne ducem să facem bani în străinătate ! Ne-au interesat mai mult banii noştri individuali,
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arginţii lui Iuda, decât destinul Ţării, al poporului român ! Care nu interesează pe nimeni, mai ale pe
politicieni, care fură şi jefuiesc că nu se mai pot opri !
Pe parcursul evului mediu boierii se împărţeau în două partide, una se ducea pe ascuns şi îl pârau
pe Domnul ţării la Poartă, la Sultan, o alta se ducea tot pe ascuns şi îl pâra la austrieci. Tot evul
mediu românesc boierii şi Domnul s-au mâncat şi s-au tăiat între ei, că suntem pur şi simplu îngroziţi
azi. Dacă nu îi tăia Domnul pe boierii trădători, cum au făcut Ştefan cel Mare şi Lăpuşneanu, îl tăiau
boierii pe Domn, cum i-au tăiat pe atâţia. Aşa se face că am avut mulţi Domni slabi, puşi de boieri
după interesele lor. Şi am avut foarte puţini Domni mari.
Am avut în istoria noastră şi câteva excepţii, pe care ni le-a dăruit, desigur, Dumnezeu, şi de la
care am avut de învăţat. S-a întâmplat să ne dăruiască Domnul, la anumite intervale de timp, Domni
mari, care au ieşit din tipar, cum se spune. Fiind genii ei au avut şi curajul, şi inteligenţa şi
clarviziunea faptului că în acel moment trebuie să dăm o ripostă hotărâtă Invadatorului. În acel
moment Conducătorul a gândit şi a realizat o Soluţie genială, care a rezolvat pentru o
perioadă de timp cel mai bine Problema poporului român, care era atacat şi invadat de un
Duşman care venea să-l supună în istorie. (să notăm lucrul acesta, ca fiind foarte important !
Geniul a salvat poporul român, geniul, geniile au jucat în istoria poporului român un rol
hotărâtor. Ele ne-au salvat în primul rând. Şi-n al doilea rând ne-au dat energie, ne-au dat curaj prin
exemplul lor). Geniu a fost Basarab I, care la Posada, în noiembrie 1330, l-a învins pe regele
Maghiar Carol Robert de Anjou, care intrase încă din primăvară cu armata pe la Turnul Severin şi
care toată vara îl căutase pe Basarab, pe Domnul Ţării şi armata lui, ca să-i învingă. Basarab a
adoptat o Strategie genială, pe care o ştia de la strămoşii lui care se refugiau de fiecare data când
venea duşmanul, în codri, a refuzat să dea piept cu Duşmanul, cu Invadatorul (fără să iasă să i se
ploconească în faţă) şi s-a retras tot timpul din calea lui, pana când i-a măcinat armata şi l-a atras
într-un loc strategic convenabil lui, unde l-a zdrobit. Daca Decebal ar fi fost un geniu ar fi adoptat
strategia gândită mai târziu, peste un mileniu, de urmaşul său Basarab I. Nu ar fi dat o luptă decisivă,
faţă în faţă, cu Traian, ci s-ar fi retras la umbra codrilor, mereu, din faţa lui, în timpul acesta
încolţindu-l, atrăgându-i în ambuscade corpurile de armata, batalioanele etc, până când l-ar fi atras
într-o posada unde l-ar fi zdrobit. Şi alta ar fi fost atunci soarta poporului dac şi român. Am fi fost un
popor mult mai fericit toată istoria lui.
În acel moment dacă Basarab ar fi predat ţara lui Carol Robert de Anjou (aşa cum aveam în
codul genetic acest program negativ) sau dacă ar fi fost învins, Valahia intrată, ca şi Transilvania,
sub stăpânire ungurească, este posibil ca poporul român să fi dispărut din istorie. Nu ştim precis
acest lucru. Sigur este că istoria noastră, a românilor, ar fi fost şi mai grea.
Al doilea geniu a fost peste un veac, Domnul Mircea cel Bătrân. El nu a urmat
comportamentul învăţat în mileniul I de strămoşii noştri, acela de a fugi în codri şi de a ieşi ca să
predea ţara turcilor. Nu „! El a procedat aproape la fel ca Basarab I. Şi la fel a procedat mai târziu şi
Ştefan cel Mare, al treilea mare geniu al istoriei române. Al patrulea geniu este Mihai Viteazul, poate
cel mai mare Geniu dintre toţi, din păcate a fost mult mai puţin prevăzător decât ar fi fost nevoie. Ar
fi fost bine să fi fost prevăzător şi diplomat ca Ştefan cel Mare. Să aibă acel tip de gândire, care
iluminează ca fulgerul, dar este şi analitic, analizează toate variantele, posibilităţile, când atacă are
grijă să aibă spatele asigurat, are grijă să fie dublat de un aliat, să se sprijine pe alianţe..
Ei bine, geniile acestea, au ieşit din tiparul comportamental al poporului român, şi-au
depăşit prin gândire şi prin acţiune epoca, propunând şi realizând în practică o Soluţie care a
rezolvat pentru acel moment (şi pentru o perioadă mare de timp) Problema Ţării, a poporului
român. Vedem acum bine prin ceea ce se deosebeşte Geniul de omul de rând, Conducătorul genial,
de Conducătorul mediocru, fie în domeniul Politic şi Militar, cum este cazul nostru, fie în domeniul
Artei sau al Ştiinţei. El iese de cele mai multe ori din tiparul de gândire al vremii, din logica
mentalului, el se depăşeşte pe sine, depăşindu-şi epoca. El pune Colectivitatea, poporul mai presus
de persoana sa, ( şi o pune la treabă, să dea totul din ea !) el este capabil de jertfă şi se jertfeşte, şi nu
în ultimul rând el rezolvă problema social-istorică, politică a poporului lui !
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În literatură Mihai Eminescu a rezolvat problema limbii şi problema literară, culturală a epocii
lui, de aceea este cel mai mare geniu dat de acest pământ !
De aceea spuneam că geniile în istoria poporului român au jucat un rol esenţial. Şi datorită lor
am supravieţuit ca popor în istorie !
Din păcate Domnul nu ne-a dat mulţi Domni din categoria aceasta, multe genii. Mult mai mulţi
au fost Domnii mici, mediocri, care s-au gândit la interesele lor egoiste, care au dorit puterea pentru
ei şi pentru familia lor, care au fost victimele puterii, şi ale contextului social şi politic, şi care nu au
fost capabili să se ridice deasupra lor şi a epocii, să îşi depăşească Epoca, pentru a gândi o Soluţie
genială care să rezolve situaţia poporului român din acel moment.
Dacă am fi avut mai mulţi Domni ca cei patru Domnitori amintiţi aici, cărora poporul român le
este veşnic recunoscător, atunci alta ar fi fost istoria poporului român. Am fi fost un popor mai
curajos şi mai fericit. Să observăm acest lucru, că dintre cei patru Domnitori Geniali, nici unul nu a
ieşit cu oastea în afara graniţelor ţării lui. Mihai Viteazul a fost cel mai îndrăzneţ şi care a riscat cel
mai mult dintre ei, vai, dar şi care a fost asasinat.
Să observăm următorul lucru foarte important, pentru un Creator de Doctrină, şi pentru poporul
român. Şi anume că atunci când poporul acesta, plin de calităţi, dar şi de defecte, de însuşiri
negative, atunci când el a fost condus de un Domnitor, de un Conducător genial a fost asemenea
unei Viori Stradivarius în mâinile unui Violonist foarte dotat, genial. Deci chiar dacă am avut o
istorie ingrată, care nu ne-a permis dezvoltarea ca popor, chiar dacă avem în subconştientul colectiv
complexul de inferioritatea, sensibilitatea şi teama în faţa năvălitorilor, chiar dacă avem multe
defecte atunci când Ţara a încăput pe mâna unor Conducători mari, geniali, poporul acesta a devenit
deodată un popor foarte viteaz, capabil să înfrunte şi să învingă Armate mult mai mari şi mai bine
pregătite decât armata română. Aceşti Conducători mari, Armata română şi Soluţia oferită de ei la
Problema românească au dus la salvarea ţării şi a poporului pentru o perioadă de timp.
Nu au rezolvat însă Problema poporului român şi a ţării pentru totdeauna. Lucrul de altfel
foarte greu posibil. Nici Napoleon care a fost un geniu Militar, care a avut la dispoziţie o Armată
mare şi foarte eficientă nu a rezolvat pentru o mare perioadă de timp Problema Franţei, şi nu a
rezolvat pentru totdeauna în istorie Problema poporului francez şi a Franţei.
Oricum, aceşti Mari Conducători în istoria poporului român au făcut enorm de mult pentru
poporul lor.
Să observăm de asemenea că aceşti Conductori mari, geniali, mai întâi au construit, şi-au asigurat
existenta unui Stat puternic, (Statul roman, puternic, inteligent, este temelia succesului nostru ca
popor în istorie ! Liberalii care au în concepţia lor un stat slăbit, un stat slab, care nu intervine în
rezolvarea problemelor ţării sunt nişte dobitoci. De aceea liberalismul a făcut foarte mult rău ţării !)
o bază a succesului lor, ca să poată apoi lupta cu duşmanul. Ce înseamnă aceasta ? Că Organismul
românesc pe care îl conduceau era condus de o Minte unică, de o Minte care gândea clar, hotărâtă,
care se contopea cu poporul şi ţara pe care o conducea şi lua decizii eficiente, care nu se discutau şi
nu se sabotau.
În această situaţie şi numai în această situaţie, subliniem :
1 Existenţa unui mare Conducător,
2. Existenţa unei soluţii curajoase de ieşire a Ţării şi a poporului român din situaţia de criză,
problematică,
3. Conducătorul îşi gândea soluţia pe liniile aspiraţionale şi ale devenirii istorice a poporului român,
4 Conducătorul se contopea cu poporul, cu interesele şi aspiraţiile poporului, el nemaifiind
interesat de interesele lui egoiste, de rămânere la putere, sau de obţinere a unor bunuri
materiale. Numai în aceste condiţii vorbim despre existenţa unui stat puternic, centralizat în
persoana Conducătorului.
Da, numai în aceste condiţii poporul roman s-a depăşit pe el însuşi devenind pentru un
timp un MARE POPOR. (Ceea ce înseamnă că poporul român şi în acest moment, când este

40

distrus, jefuit şi doborât la pământ poate deveni un mare popor, dacă îndeplinim cât mai
repede condiţiile de mai sus ! !)
Lucrul acesta ne spune nouă că în istoria poporului român Conducătorul genial,
clarvăzător şi realist, iubitor de ţară, care se contopeşte cu poporul lui este soluţia salvării
sale în istorie. Toate aceste salvări s-au realizat într-o stare eroică, într-o stare excepţională,
acum ori niciodată, murim cu toţii dar ne salvăm ţara. acelaşi lucru s-a întâmplat şi în primul
război mondial, când ieşind învingători am putut realiza marea unire de la 1918
Iată că am ajuns să descoperim, să vedem care este acea Soluţie prin care Domnitorii acestui
neam au salvat la anumite intervale de timp acest popor, care are o vechime de peste două mii de ani
! În acel moment :
1 Cu toţii, popor, boieri şi Domnitori au devenit o Fiinţă. (unii nu mai trăgeau la stânga, alţii la
dreapta, aşa cum s-a întâmplat în perioada interbelică, şi cum se întâmplă acum, în perioada
postcomunistă)
2. Am intrat cu toţii într-o Stare istorică eroică, excepţională. Avem nevoie de o stare excepţională
pe care trebuie să ne-o creăm noi !
3. A existat un Conducător genial, curajos, care a ţinut la poporul lui, şi care a stabilit că în acel
moment Obiectivul prim, fundamental al întregului popor este salvarea poporului, a ţării printr-o
soluţie inteligentă. !
4. Şi a existat o Soluţie, o Cale, (sau o Concepţie) gândită de Conductor, prin care Conducătorul a
ştiut, a crezut că aceasta este calea prin care Ţara poate fi salvată. Această Cale, sau Concepţie a fost
în cazul lui Basarab I aceasta : ne adunăm toată oastea, punem bunurile, grânele, la adăpost ca să
avem ce mânca, iar Cotropitorul să moară de foame, satelor le dăm foc şi ne retragem în păduri, de
unde hărţuim Duşmanul tot timpul, până îl epuizăm şi îl fărâmiţăm.
Aceste patru Condiţii, existând, ŢARA A PUTUT FI SALVATĂ. Altfel spus Conductorul şi
poporul român au putut să rezolve în acel moment istoric Problema foarte grea pe care Istoria a
pus-o spre rezolvare Conducătorului şi poporului român !
(Să observăm că după căderea Dictaturii comuniste, după ce poporul român şi naţiunea Română
au devenit Victima şi Obiectul Celui mai Mare război Mascat din istoria noastră, poporul român şi
conducătorii lui nu au mai fost capabili să găsească Soluţia prin care rezolvau greaua Problemă pe
care Istoria o punea poporului român, ieşirea cu bine din această situaţie de criza foarte gravă şi
periculoasă. Ce este şi mai dureros este faptul că aceşti Conducători, de la Preşedintele Ţării, Primul
Ministru, Guvernanţii, parlamentarii nici măcar nu le-a trecut prim minte că sarcina lor este chiar
aceasta, de a rezolva problema poporului roman ! I-a durut în fund, pe ei i-a interesat numai şi
numai buzunarul lor, şi scaunele lor ! S-au dovedit a fi total inconştienţi şi pentru interesele lor
personale şi-au trădat poporul şi ţara. Oribile jigodii !)
Mihai Viteazul este ultimul Mare Domn, ultimul Conducător genial, care ieşind cu o
dezinvoltură extraordinară din tiparele de gândire, din mentalitatea epocii, îşi depăşeşte Epoca, şi se
depăşeşte pe sine realizând Marea Unire a tuturor românilor de la 1601.
Din păcate face
greşeli şi ca urmare este asasinat. După ce a realizat Marea Unire Mihai Viteazul trebuia să fi învăţat
de la Ştefan cel Mare, să fi devenit un Ştefan cel Mare, mai precaut, mai diplomat, mai înţelept, să fi
avut grijă să îşi asigura spatele, să fi făcut alianţe, sa nu aibă doi duşmani în acelaşi timp, pentru a se
lupta cu doi deodată. Să subliniem acest fapt, Mihai Viteazul gândeşte o Soluţie bună, pe care o
realizează în practică doar până la un punct. Dacă ar fi trăit încă 20 de ani şi ar fi menţinut Ţara
unită, şi dacă după el ar mai fi venit încă un Domn de talia lui, care să semene mai mult cu Ştefan cel
Mare sau cu Mircea cel Bătrân, care să ne înveţe să fim un popor mai încrezător în el, mai combativ
unirea tuturor românilor s-ar fi realizat de atunci pentru totdeauna. Aşa, nu s-a realizat nici
pană în acest moment, anul domnului 2008.
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Dacă Domnitorii mari, geniali au reprezentat în Istorie o Soluţie pentru poporul român, ( soluţia
prima, fundamentală, soluţia cea mare pe care trebuiau ei s-o sesizeze şi s-o rezolve era marea
unire. Pentru că o dată realizată Mare Unire deveneam unul dintre Marile popoare europene
şi una dintre cele mai mari ţări europene. Deveneam o putere medie pe această punte euroasiatică Or lucrul acesta era bine pentru noi şi rău pentru duşmanii noştri ! Dintre ei numai Mihai a
sesizat-o, a întrevăzut-o, şi din păcate a realizat-o doar efemer. Ceilalţi Domnitori au rezolvat numai
Problema supravieţuirii, a salvării Ţării învingându-l pe Invadator !
Domnitorii mici nu au mai însemnat acelaşi lucru. Marea nefericire a poporului român a fost
aceea că Dumnezeu ne-a dăruit prea mulţi domnitori mici ! Care au fost în viaţa de toate zilele ceea
ce se cheamă oameni mici, preocupaţi numai de obţinerea şi menţinerea lor la Putere, de adunarea
averilor, şi de a-şi pune fii în scaunul Ţării. Aceasta este patologia egoplasmului, adică eu şi
persoana mea, familia mea înainte de toate, iar ţara nu există pentru mine.
Pentru aceasta s-au tăiat între ei, Domnitorii şi boierii, unii pe alţii, ca la un nesfârşit Ignat,
Istoria românilor din păcate a fost un Lung Ignat (ziua când se taie porcii dinaintea Crăciunului).
Deci Domnii mici pe care i-am avut, în Moldova şi în Ţara Românească nu au fost o soluţie pentru
poporul român în istoria noastră. Pentru că s-au gândit numai la ei (definiţia omului mic, acesta are
numai interese mici, egoiste, legate de persoana şi de familia lui, în atingerea scopurilor lui este
viclean, lipsit de conştiinţă. Orizontul lui e foarte redus), pentru că au fost incapabili să se ridice
deasupra lor şi a epocii lor, să exprime interesele şi aspiraţiile întregului popor, şi să gândească
Soluţia prin care poporul se poate salva în istorie, în faţa turcilor, a austriecilor, a ruşilor etc .
S-o gândească şi s-o aplice în practică, aşa cum au făcut Basarab I, Mircea şi Ştefan !. Desigur că
aceşti Domni nu aveau cunoştinţe de sociologie, de psihologie a poporului, sau de politologie,
soluţia gândită de ei era una intuitivă, era rodul minţii lor inteligente, înţelepte şi al inimii lor
iubitoare de neam ! Era rodul experienţei lor de viaţă şi al gândirii lor în timp ! Important a fost
faptul că Soluţia aleasă de ei, aceea de a nu se preda Agresorului, de a lupta cu el şi de a-l învinge,
era cea mai bună !
Or Domnitorii mici nu au fost capabili să gândească şi să realizeze în practică această Soluţie. Ei
au fost incapabil să rezolve Problema ţării lor. Au venit pe Tron în urma unor conjuncturi şi a luptei
pentru putere dintre partidele boiereşti, în urma intrigilor şi a lucrăturilor pe la spate cu Poarta, în
urma cumpărării tronului…Au preluat la urcarea pe tron o ţară sărăcită, înapoiată, singurul lor
obiectiv a fost acela de a se menţine la putere, şi pentru aceasta au fost preocupaţi de strângerea
birurilor, ca să le plătească turcilor tributul pentru a rămâne cât mai mult la putere. Au stat pe tron un
an sau doi, sau mai mulţi şi la plecare au lăsat aceiaşi ţară săracă şi înapoiată.
După Mihai Viteazul avem patru Domnitori interesanţi, de valoare medie, care încearcă să facă
ceva pentru Ţară. Şi chiar fac. Este vorba despre Vasile Lupu, în Moldova şi despre Matei Basarab
în Ţara Românească. Din păcate Domnitorii aceştia se luptă între ei, (pentru că neamul românesc
este bolnav de Atomita, de patologia dezbinării pe care o moştenim de la traci, prin daci) vinovat
fiind Vasile Lupu. Căruia i-a trecut prin minte să cucerească Ţara Românească pentru a realiza
Unirea celor două Ţări. Sunt însă prea mici pentru un Vis (Ideal) atât de mare. MERITUL LOR
ESTE ACELA CĂ ÎN TIMPUL VIEŢII LOR EI CONSTRUISC MĂNĂSTIRI ŞI TIPARNIŢE. Se
dezvoltă cultura. Or Cultura este unul dintre cei mai importanţi stâlpi, factori ai dezvoltării unui
popor. Lucru foarte mare. Sunt Domnitori constructori. De la ei ne-au rămas ctitorii cu care ne
mândrim şi astăzi. Trebuie să subliniem acest lucru: una dintre soluţiile majore, sau una dintre
direcţiile, unul dintre Obiectivele prin care poate fi rezolvată PROBLEMA POPORULUI
ROMÂN ESTE CREAŢIA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE ŞI SPIRITUALE A
ŢĂRII. Mai ales a acelei Baze materiale, a acelor Construcţii care pot ajuta Ţara să se apere de
duşmani. Să crească ! Noi, românii, nu am construit cetăţi pe parcursul primului mileniu şi al evului
mediu, pentru că ni se formase algoritmul, instinctul de a fugi în pădure, în aistorie. Eram fricoşi,
defensivi, din cauza aceasta. Or Ştefan cel Mare a avut această intuiţie a creaţiei materiale şi
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spirituale. Şi a fost o minte, o psihologie ofensivă. El a construit şi biserici dar şi cetăţi, sau le-a
întărit. Omul acesta avea în el tendinţa spiritul Ofensiv pentru că era un Domn Mare, genial !
Un popor de asemenea oameni, Domni mari are nevoie, nu de indivizi umani mici, care se
gândesc numai la ei, cum să se îmbogăţească ei cât mai mult, fără să le pese de Ţară, aşa cum au
făcut oamenii politici, şi aşa cum s-au comportat românii de după 1989, care au avut funcţii de
conducere în economie şi Administraţie. Toţi s-au gândit numai la ei, parlamentari, guvernanţi,
preşedinţi, funcţionari în administraţie, toate aceste mediocrităţi şi jigodii s-au gândit numai cum să
se îmbogăţească ei. Din păcate, după căderea lui Ceauşescu România nu a mai avut la Conducere
oameni mari, şi chiar dacă au existat oameni mari în ţara aceasta, ei nu ar fi putut să se unească, să
ajungă la Putere, să aplice în Practică Soluţii, Proiecte care să salveze Ţara.
Primul Proiect de salvarea Ţării, prin care se încearcă rezolvarea Problemei grave pe care
Istoria o pune României, şi anume Salvarea poporului român şi a României, şi lansarea lor pe
o Linie de evoluţie este acesta ! Ele este un Proiect mai vechi, gândit în cadrul Biroului de
Viitorologie de la Bucureşti încă din anul 1990, şi autorul lui este profesorul şi scriitorul Ştefan
Dumitrescu.
Următorii doi Domnitori care încearcă să-i ofere Ţării şi poporului o soluţie, sunt tot doi
Domnitori contemporani, care vin cam la 50 de ani în urma lui Vasile Lupu şi a lui Matei Basarab.
Este vorba despre Domnul Moldovei Dimitrie Cantemir, care la urcarea sa pe tronul pe care fusese
tatăl său, Dumitraşcu Vodă, este unul dintre cei mai mari cărturari, dintre cei mai mari oameni de
cultură ai Europei. E una dintre cele mai mari minţi ale vremii lui. El îşi dă seama de situaţia în care
se află ţara, poporul, şi că trebuie să ieşim din această situaţia. Şi pentru aceasta gândeşte o Soluţie,
un Proiect politic şi istoric.
Vai, dar pe cât a fost de mare ca om de cultură, pe atât a fost de naiv ca om politic. Proiectul lui,
pe care l-a şi pus în aplicare, faptul că s-a aliat cu Ţarul Rusiei, Petru cel Mare, împotriva turcilor, a
fost un Proiect a cărui realizare ne-ar fi nenorocit ca popor... Lipsit de intuiţie, deşi în mod paradoxal
era un om instruit, cu vaste cunoştinţe istorice şi politice, Dimitrie Cantemir gândeşte un proiect
foarte prost pentru Moldova şi pentru poporul român. Dacă ar fi privit peste veacuri, ar fi văzut că
Ţarul, poporul şi Imperiul rus, care erau în expansiune şi în lină dezvoltare istorică, erau Marele
pericol pentru Moldova şi Poporul român, şi nu Imperiul Turc, care se afla în declin.
Dacă ar fi fost un Geniu politic şi militar Cantemir s-ar fi aliat cu turcii împotriva lui Petru cel
Mare, şi dacă l-ar fi învins, Moldova nu ne-ar mai fi fost luată la 1812, ca să stea sub ruşi până în
1918, când revine la Ţara mamă. Iată ce înseamnă ca poporul român să fie condus de un Conductor
genial. Turcii nu ne-au pus niciodată în pericol existenţa ca popor, ei nu voiau deznaţionalizarea
noastră. Pe când dacă Moldova ar încăput sub cizma rusească, după Stănileşti 1711, şi ruşii ar fi
ajuns vecini cu Ţara românească, existenţa noastră ca popor era pusă în discuţie !
Aceiaşi mare greşeală a făcut-o cu prilejul Războiului pentru independenţă, 1877-1878 Carol I,
regele României. Începuse războiul ruso - turc şi el a făcut greşeala că s-a aliat cu ruşii împotriva
turcilor, ca să obţinem Independenţa. A fost o mare eroare. El nu trebuia să se alieze cu ţarul,
împotriva turcilor, ci cu turcii împotriva Ţarului, pentru a obţine Basarabia. Şi Basarabia şi
Bucovina nu ne-ar mai fi fost luată de ruşi, şi nu ar mai fi fost astăzi după căderea
comunismului la ucrainieni. Iar în secolul XX Rusia sovietică, URSS, nu ar mai fi fost Imperiul
răului care a întins Comunismul în lume !
Vedeţi ce greşeală mare, ireparabilă, a făcut Carol I ? De aceea, deşi a fost un rege bun pentru
români, Carol I nu a fost un rege mare şi nici pe departe un Conductor genial. De exemplu în cazul
Transilvaniei el nu a dorit deloc Unirea Transilvaniei cu Ţara mumă, semnând Tratatul tripartit
secret cu Austro-Ungaria şi cu Germania… (pe când Mihai Eminescu a fost un Gânditor politic
genial, el nefiind deloc entuziasmat de războiul de Independenţă, de aceea nici nu l-a cântat cum au
făcu Alecsandri şi Coşbuc. Vorba vine, Război de independenţă, noi nu am fost niciodată
independenţi !)
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Un rege mare, da, a fost Ferdinand Întregitorul. Nici Carol al II-ea nu a mai fost un rege
mare, nici Mihai, ba dimpotrivă, au fost catastrofe pentru noi. Pentru simplu motiv că nu au putut să
se ridice deasupra vremii pentru a rezolva Problema poporului român. Un rege de asta se află pe
tronul unei Ţări, ca să rezolve Marea problemă, Sistemul de probleme al acelei Ţări şi al acelui
popor. Şi desigur şi celelalte Probleme ale poporului respectiv !
Celălalt Domnitor, bun, la care vrem să ne referim a fost Constantin Brâncoveanu, care a propus
o altă soluţie pentru Binele poporului, al ţării. El a zis aşa, nu-i înfrunt pe turci, (un alt tip de gândire
decât cel al lui Dimitrie Cantemir) pentru că nu pot să-i înving, nu am o armată cu care s-i înving
(da, Mihai Viteazul i-ar fi învins cu armata pe care o avea ţara în acel moment). Pe faţă le arăt că
sunt supusul lor, plătesc birurile care mi se cer pentru a-mi păstra tronul, dar în spate, stabilesc
legături cu Austriecii pentru a avea o soluţie de rezervă. A jucat la două capete, cum se spune.
Norocul lui a fost că fiind un om credincios şi iubitor de moşie, de neamul lui, ţara s-a dezvoltat, a
construit biserici, palate, care au rămas, şi care astăzi sunt piese importante ale zestrei naţionale.
Această strategie, soluţie aleasă de Constantin Brâncoveanu, folositoare pentru el dar şi
pentru ţară, nu numai că nu i-a folosit, dar i-a fost fatală. Şi pieirea i-a venit de unde nici nu se
aştepta. De la unchiul lui, fratele mamei sale, marele învăţat al vremii, stolnicul Constantin
Cantacuzino. Care având un fiu, pe Ştefan Cantacuzino, a vrut ca să-l pună Domn în scaunul Ţării
Româneşti, deşi ei, Cantacuzinii vin din Bizanţ. Ca să-şi vadă visul împlinit marele învăţat al vremii
lui, stolnicul Constantin Cantacuzino l-a pârât pe nepotul lui, pe bunul Domn Constantin
Brâncoveanu la Poartă. Turcii l-au arestat pe Constantin Brâncoveanu, împreună cu familia. Se ştie
ce crimă şi ce mare nenorocire s-a întâmplat. Turcii i-a cerut Domnului român să renunţe la credinţa
sa, şi să se treacă la credinţa lor. Constantin Brâncoveanu nu şi-a trădat credinţa lui, îndemnându-i
pe fii lui să facă la fel, şi celor patru fii ai săi le-au fost tăiate capetele.
Ei bine, în acest moment în istoria poporului român se întâmplă un lucru extraordinare de
mare, pentru că cele cinci tăieri de capete sunt de fapt cinci mari jertfe creştine, sau altfel spus
Constantin Brăncoveanu s-a jertfit pentru ţara şi neamul lui, şi pentru Christos, şi aceasta este
una dintre cele mai mari jertfe din istoria poporului român. Tot o jertfă mare este şi jertfa regelui
Decebal, căci el şi-a înfipt sabia în inimă ca să nu cadă în mâna urmăritorilor, în accepţiunea, în
modul lui de a gândi şi simţi el s-a jertfit. Iată ce lucru mare, ce creaţie, ce operă mare a făcut să
existe în Istoria neamului traco-daco-român acest om şi acest Domn al ţării noastre. De aceea şi
Domnitorul Constantin Brâcoveanu, nu pe calea gândirii politice şi militare (unde a fost un domn
bun) ci pe calea jertfei intru Chrsitos, s-a ridicat deasupra epocii lui, a timpului, a celor
omeneşti. De aceea el este unul dintre sfinţii Bisericii ortodoxe. Iar jertfa lui de atunci, de acolo din
cer a lucrat necontenit pentru binele ţării sale.
Iată ce s-a întâmplat acum cu trădătorul lui, cu unchiul său, cărturarul şi stolnicul Constantin
Cantacuzino. După arestarea lui Constantin Brâncoveanu, stolnicul Constantin Cantacuzino a mers
la Poartă şi a plătit pentru domnia fiului său, Ştefan Cantacuzino. Ştefan Cantacuzino a venit Domn
pe tronul Ţării româneşti, pe tronul cald încă al unchiului său. A domnit din 1714 până în 1716.
Când turcii l-au arestat şi pe el şi i-au tăiat capul. Altfel spus trădarea este întotdeauna pedepsită de
Dumnezeu. Nenorocitul de stolnic Constantin Cantacuzino, învăţat mare al timpului său, şi-a trimis
la moarte şi nepotul şi fiul. Întâmplarea aceasta din istoria noastră are două faţete : una foarte
ruşinoasă, urâtă, murdară, dacă ne gândim la trădarea stolnicului Constantin Cantacuzino, o crimă
uriaşă şi oribilă, şi a doua faţetă extraordinar de frumoasă, de strălucitoare, de benefică, este vorba
despre prilejuirea jertfei domnitorului Constantin Brâncoveanu, a lui şi a fiilor lui ! Cam ceea
ce a făcut iuda, care a prilejuit arestarea, umilirea şi condamnarea la moarte a lui Christos !
Este vorba aici desigur de Planul lui Dumnezeu cu poporul român, fapta aceasta făcând parte
din acest Plan. Căci fără trădarea stolnicului Constantin Brâncoveanu (aici pe post de Iuda) nu ar fi
existat nici jertfa lui, marea jertfă pentru neamul românesc şi pentru Christos. (Peste aproape două
veacuri avea să fie asasinat de către francmasonerie marele poet Mihai Eminescu. Noi am văzut în
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asasinarea lui mascată o mare jertfă făcută pentru purificarea şi reîmprospătarea energiilor neamului
nostru).
Cum să înţelegem gestul unchiului lui Constantin Brâncoveanu, care şi-a osândit la moarte fiul
şi nepotul ? În primul rând că trădarea lui face parte din lungul şir al trădării Domnitorilor noştri
începând cu trădarea lui Burebista, a lui Decebal, a lui Vlad Ţepeş, Radu de la Afumaţi, Mihai
Viteazul. Şirul este foarte mare, ultimii trădaţi fiind mareşalul Ion ANTONESCU şi Nicolae
CEAUŞESCU.
Subliniem ideea aceasta: trădarea este elementul, fapta, care a nenorocit acest neam şi popor
multimilenar ! Dacă nu ar fi existat trădarea neamul tracilor erau acum o Naţiune care se
întindea peste toată Europa până la Don ! Eram una dintre cele mai mari naţiuni ale lumii,
cum este India şi China !
De unde vine trădarea aceasta : Din noi, din subconştientul colectiv al acestui neam, o
moştenim de la traci şi de la daci. Ea este efectul, produsul acestor cinci mari Patologii ale
psihologiei poporului roman : 1. Axiofagia (tendinţă care vine din subconştientul nostru şi
patologie care ne face să ne mâncăm valorile. Certificatul de naştere al acestei patologii fiind
Balada Mioriţei, care vine de la daci, din cultura lor), 2 Egoplasmul, cancer al egou-lui care îi
face pe indivizii umani să fie interesaţi numai de interesele lor egoiste, meschine, mici. De setea
de putere. O vedem la politicienii noştri de după 1989, de fapt dintotdeauna, care demagogi
fiind, de fapt sunt interesaţi numai şi numai de buzunarul lor, de averea lor, ţara şi poporul
român, ducă-se dracului, neamaiexistând pentru ei. Această patologie îi transformă violent în
trădători de neam şi de ţară ! 3. patologie denumită de noi Atomita, care ne împinge către
dezbinare, către atomizare, moştenită genetic de la traci, sau individualismul tracic, cum
spunea cineva, 4 Inteligenţa negativă, patologie care ne face să fim foarte inteligenţi atunci
când ne implicăm în acţiuni de tip negativ, şi care ne implică mult în acest tip de acţiuni ! 5
Politicianismul este şi el o patologie a psihologiei foarte gravă, ea este însă produsul secundar
al egoplasmului. Eu şi eu sunt mare, chiar dacă sunt o mediocritate, si eu trebuie neapărat să
ajung Domn al Ţării, senator, deputat, Director, etc, să ajung mare în rang, şi pentru asta
mint, înşel, manipulez, calc în picioare !
De aici, din fondul nostru genetic, din profunzimea subconştientului nostru colectiv, de la
aceste boli vine trădarea. Când Căpetenia tracă, asasinul lui Burebista plănuia asasinarea Marelui
rege Burebista, unificatorul tracilor, el era foarte bolnav de patologiile denumite de noi egoplasm,
politicianism, (adică zicea în subconştientul lui, Eu şi numai eu trebuie să ajung Rege al tracilor, ca
să fiu mare, de ce sa fie el, Burebista ?), de Axiofagie (nu suporta valoarea), de Inteligenţă negativă
(l-a împins mintea să facă aşa cum era mai rău). Acesta este mecanismul psihologic, legea
psihologică c au funcţionat în cazul trădării Conducătorilor români. Mulţumim, Doamne, că am
descoperit-o acum (anii 1989, mai precis), căci putem astfel să dezamorsăm asasinatele în istorie
noastră, putem prin educaţie să ne îmbunătăţim fondul psihic, comportamentul ca indivizi şi ca
popor, să ne ferim de patologiile psihologiei poporului român.
După Constantin Brâncoveanu şi nepotul lui Ştefan Contacuzino, în Ţara Românească şi după
Dimitrie Cantemir în Moldova a venit o lungă perioadă de timp denumită Epoca fanariotă. Domni în
Ţara Românească şi în Moldova au fost Domni aduşi de la Fanar, care au cumpărat de la Sultan
Tronul Moldovei sau al Munteniei, ca să vină aici în scaunul Ţării, să pună biruri mari pe bieţii
români, astfel ca să îşi scoată pârleala, investiţia făcută în Tronul Ţării Româneşti. Ca atunci când
vor pleca din Domnie să fie mai bogaţi decât la venire ! Ţara urmând desigur să fie mai săracă,
stoarsă de ultimele ei resurse ! Sărmanul popor al lui Burebista şi al lui Decebal, ce a ajuns, să fie,
turmă jefuită pentru îmbogăţirea hoţilor, a negustorilor din Fanar, a Sultanilor turci ! (Vedeţi unde
duce trădarea, unde au dus patologiile psihologiei poporului român, care stau la baza acelei tendinţe

45

defensive din subconştientul nostru, cea care ne-a făcut să nu ieşim peste graniţă să-i cucerim pe
alţii, şi să plecăm capul ori de câte ori vin alţii să ne cotropească. ?. Cele care ne-au învăţat să fim
supuşi şi vicleni ?)
Bineînţeles că aceşti Domni fanarioţi, veniţi să se îmbogăţească prin jaf în Ţările Române nu au
putut să Gândească o soluţie care să rezolve problema poporului român ! Nici nu le trecea lor
prin gând aşa ceva.
Aşa ceva, ca să se termine cu starea aceasta de exploatare cruntă a românilor din Ţările Române,
i-a trecut prin cap unui boier de rang mic din Gorj , pe numele lui Tudor Vladimirescu. Întâmplarea a
făcut ca el să fie un om inteligent şi curajos, informat, având experienţa războiului, patriot, să lupte
în armata Ţarului,şi să ia contact cu Eteria, o Societate secretă a grecilor care milita pentru
Eliberarea Greciei de sub turci ! Dacă nu ar fi existat acest contact, întâlnirea cu Ideile şi cu grupul
eterist, şi Tudor Vladimirescu ar fi rămas în Gorjul lui un simplu sluger, sau boier de ţară, nu ar mai
fi existat Tudor Vladimirescu cel care a iniţiat răscoala din 1921. Despre care el nu avea nici o
ideea că este începutul unei revoluţii în istoria poporului lui, şi care avea să se încheie cu Revoluţie
de la 1848 din Ţările Române. Tudor a fost, aşa după cum se ştie, trădat de ai lui. ( trădarea este,
cum spuneam, o dimensiune istorică a psihologiei poporului român. Şi când gândeşti Doctrină
socio-politică prin care vrei să rezolvi problema poporului român în Istorie nu poţi să nu ţii
seama de lucrul acesta. Nu poţi să nu ţii seama de toate elementele ! Ne referim la noi, autorul
acestei Doctrine !)
Din păcate Tudor Vladimirescu a gândit o Soluţie care să salveze Ţara, („ţara este norodu iar nu
tagma jefuitorilor”. Soluţia era deci distrugerea acestei tagme a jefuitorilor), aşa credea el, dar nu a
apucat să o împlinească. A zguduit însă structurile osificate şi învechite ale societăţii vremii lui, fapt
care a determinat Poarta să renunţe la metoda Domnitorilor fanarioţi. A deschis Calea unor
schimbări pozitive, care s-au realizat după el.
Să subliniem că pe parcursul veacului Domniile fanariote, 1716-1821 în Ţara Românească,
boierimea română „s-a corcit”, cum s-a spus, (tot fenomenul trădării) cu dregătorii fanarioţi, veniţi
ca nişte păsări de pradă o dată cu Domnul fanariot, stricându-şi sângele. Altfel spus pentru interesele
ei personale, pentru îmbogăţire, (patologia egoplasmului) a renunţat la patriotismul ei, a decăzut
moral şi s-a dat cu noi veniţi, cu grecii, cum se spunea, veniţi ca să se îmbogăţească în Ţările
Române. Stricarea morală a clasei boiereşti a continuat pe tot parcursul secolului XIX. În secolul
XIX clasa superpusă, cum îi zicea Eminescu, clasa de sus, a devenit o clasă imorală, (cum avea să
fie tot timpul) lipsită de patriotism, decăzută, incapabilă să gândească o soluţie pentru. Ţară.
Eminescu o caracterizează bine : „Nişte răi şi nişte fameni / I-e ruşine omenirii să vă zică vouă
oameni”.
De ce clasa de sus a societăţii româneşti este o clasă stricată ? Tot datorită patologiilor
psihologiei poporului roman, datorită Inteligenţei negative, egoplasmului şi politicianismului
îndeosebi. Aşa avea să fie pe tot parcursul secolelor XIX şi XX. Iată care este acest mecanism al
stricării clasei de sus (legea aceasta funcţionează în toate societăţile, la noi a funcţionat ca un
mecanism inextricabil). În această clasă de sus ajung indivizii umani cei mai setoşi de putere
(patologia Politicianismului), parveniţii, care sunt victime ale puterii, care nu au scrupule. Ei sunt
bolnavi de egoplasm (eu sunt mare, eu trebuie să ajung mare, bogat, puternic, de ceilalţi, de ţară nu
îmi pasă deloc) tendinţă a subconştientului colectiv şi a subconştientului lor, care-i presează, îi
împinge de la spate ca ei să fie mari, să se dea mari. Ei nu pot sa trăiască dacă nu sunt „mari, bogaţi,
dacă nu ocupă funcţii în ierarhie. Această iluzie, percepţie de sine, această imagine despre ei „că
sunt mari”, îi linişteşte, le dă satisfacţie. Le dă iluzia că se realizează în viaţă !
Indivizii aceştia umani (patologiile psihologiei poporului roman, pe care le avem noi,
românii, ca indivizi umani, în noi, comunică între ele, se susţin unele pe altele, formează un Sistem
al patologiilor Psihologiei poporului roman, care defineşte în mod fundamental psihologia şi
comportamentul psihologic, cultural, practic al poporului român), sunt dotaţi cu Inteligenţă
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negativă. Au o capacitate, cu o aptitudine extraordinară, de a minţi, de a înşela, de a manipula, de a
distruge valorile, căci acestea le stau în cale. Aşa se face că în această clasă de sus, superpusă, cum
zicea Eminescu, au pătruns elementele negative cele mai dotate din punctul de vedere al Inteligenţei
negative. (Au pătruns gunoaiele. Cum spune un proverb românesc, „Când vine apa mare gunoaiele
ies la suprafaţă”) Aceste elemente negative, indivizi umani negativi, sunt foarte viabile, puternice,
(tipul ciocoiului, al parvenitului, al jigodiei politicianiste, care urca pe scara ierarhiei prin cele mai
necinstite mijloace) eficiente, adaptabile, alunecoase, fără conştiinţă. Cinice. Ele „lucrează” numai
pentru ele, sunt mânate numai de interese egoiste personale. Sunt deci bolnave de egoplasm.
Patologiuilke acesta au, cum am mai spus, cauze genetice, deci ele se transmit ereditar.
Ele nu cunosc patriotismul, ci demagogia, nu cunosc mila, ci cinismul, ele nu cunosc
generozitatea, ci egoismul fără scrupule. Acesta este Tipul lor de personalitate) Aşa se explică faptul
că la noi, la români, clasa politică a fost dintotdeauna o clasă stricată, o clasă lipsită de
patriotism, o clasă care a făcut mult rău României, societăţii româneşti. Aşa se explică de ce
clasa politică actuală, de după 1989, a fost şi este o clasă de hoţi şi de jigodii interesată numai de
înavuţire, care şi-a jefuit Economia şi ţara. Aceasta este explicaţia. Şi aşa a fost şi clasa politică (
vai,) comunistă, formată tot din indivizi umani parveniţi, lipsiţi de conştiinţă, interesaţi de interesele
lor egoiste. Şi unde a dus lucrul acesta ?, la dezastrul comunist, la înfometarea ţării, la stricarea
morală a întregului popor român, la dezastrul şi la prăbuşirea ţării ! Şi la fel a fost şi clasa politică şi
burghezia interbelică, formată din oameni politici care s-au mâncat între ei, care se certau pe faţă, şi
în spate se înţelegeau perfect, colaborând admirabil în procesul de îmbogăţire necinstită. Şi unde a
dus lucrul acesta ? Tot la dezastrul ţării, căci după 1940 s-a ales praful de România, ne-a fost răpit
Ardealul de Nord, ne-au fost luate Basarabia şi Bucovina şi Cadrilaterul. Din cauza clasei politice
româneşti, formată din politicieni jigodii, interesaţi numai de puterea şi de îmbogăţirea lor. De ţară
nici nu le-a păsat ! Şi ce s-a întâmplat cu această clasă politică interbelică ?
După ce au venit comuniştii la putere, după 45 şi 48 , i-au băgat în puşcăriile comuniste, iau dus la Canal şi au murit ca nişte nenorociţi. A fost aceasta judecata sau blestemul Lui Dumnezeu
? Putem vedea în aceasta un mesaj al Domnului ?
Dar şi clasa politică dinainte de Primul război mondial a fost cum a fost clasa politică
interbelică, aşa cum a fost clasa politică din timpul perioadei comuniste, cea care a produs dezastrul
comunist.
Şi clasa politică de dinainte de Primul război mondial a fost formată din aceiaşi indivizi umani,
făcând parte acelaşi tipologie umană, perfect caracterizată de Mihai Eminescu. Să ne aducem aminte
că nu întâmplător s-au răsculat ţăranii în 1907. Pentru că nu mai puteau, le ajunsese cuţitul la os, în
timp ce boierii au dat clasa ţărănească pe mâna vechililor, care erau în cea mai mare parte greci şi
evrei. Şi care au jefuit şi chiuit fără milă ţăranul român. Să ne aducem aminte de poezia lui George
Coşbuc, „Noi vrem pământ”. Aceiaşi clasă politică a fost şi înainte de 1900. Eminescu era oripilat de
indivizii umani care formau clasa politică din vremea lui. La fel Caragiale, care îi face un portret
foarte obiectiv în piesa „ O scrisoare pierdută”.
Aceiaşi clasă politică l-a dat jos pe Alexandru Ioan Cuza când nu i-a mai convenit. Pentru că ea
era formată din indivizi umani mici, interesaţi numai de interesele lor egoiste, care au primat
întotdeauna înaintea Intereselor ţării.
Aceiaşi clasă politică a fost şi în perioada de dinainte de 1859, formată din indivizi, din boieri
interesaţi doar de averea lor, şi nu de propăşirea ţării. (patologia egoplasmului) Aceiaşi clasă
politică a fost în Ţările române şi înainte de Tudor Vladimirescau, o clasă formată din boieri buhăiţi,
corciţi cu fanarioţii, care îşi exploatau crunt ţăranii, şi care se dăduse cu grecii, ca să-i fie ei bine. O
clasă stricată deci.
Aceasta este deci clasa politică românească de două veacuri încoace. De ce a fost şi este aşa ?
Am explicat mecanismul psihologic şi sociologic al formării şi al stricării ei.
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Să tragem această concluzie, clasa politică a fost, este, şi va fi, dacă nu vom eradica lucrul
(patologiile denumite de noi, Egoplasmul, Inteligenţă negativă, Axiofagia, Atomita,
Politicianismul ) acesta, principalul pericol şi factor patogen pentru ţară. Fapt care a convenit,
convine şi va conveni foarte bine străinătăţii !
Soluţie pozitivă, o Cale, o Direcţie care ar fi putut să ducă în viitor la rezolvarea Problemei
poporului român au gândit şi au început s-o realizeze în practică paşoptiştii. Este vorba despre
dezvoltarea culturii autohtone, a creaţiei poporului, a creaţiei intelectualilor dotaţi, creativi care să
ducă la îmbogăţirea şi dezvoltarea culturii naţionale. Această Direcţie este afirmată În Prefaţa la
Dacia literară, şi este începută cu Publicarea Daciei literare, de către Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu şi Costache Negruzzi. Cultura este temelia vie, sufletul care arde şi creşte continuu al
unui POPOR, făcând poporul să crească şi să se dezvolte !
Prin cultură un popor devine un mare popor şi o mare naţiune. Începem aşadar, acum, în
preajma anilor 1840 un urcuş, un crescendo, care va culmina cu Marea Unire a tuturor
românilor din anul 1918. Creşterea Organismului românesc va continua până în anul 1939, când în
urma Pactului Ribbentrop-Molotov ni se va lua Basarabia şi Bucovina. În anul următor 1940 Hitler
dă Ungariei Ardealul de Nord, iar Uniunea Sovietică ia Basarabia şi Bucovina ca urmare a Tratatului
Molotov Ribentrop încheiat… Şi de atunci nu ne-am mai revenit !. Nici după 70 de ani !
Avântul pe care a început să-l ia dezvoltarea poporului român după Revoluţiile din anul 1848 (al
căror merit în primul rând este acela că au propus un Ideal, o Ideologie, au modificat mentalul
naţional, starea sufletului poporului, speranţele lui, încrederea în el. Avem posibilitatea acum să
înţelegem că o Revoluţie îi dăruieşte poporului în primul rând un suflu, un suflet, o energie, un
imbold, şi o direcţie, un ideal, îi modifică în bine mentalul) avea să se concretizeze în Mica Unire
din 1859, iar apoi în perioada de dezvoltare capitalistă a regatului României, după venirea pe tron a
lui Carol I, culminând cu realizarea Marii Uniri din anul 1918..
Deci esenţa, mecanismul, legea, salvării noastre ca popor în istorie a este creşterea,
dezvoltarea noastră, maximală, dacă este posibil !
Această creştere, dezvoltare a Organismului românesc, care a început, subliniem acest lucru, în
anii 1840 prin cultură, prin dezvoltarea Culturii, şi prin efectele pozitive ale dezvoltării culturii
asupra dezvoltării societăţii, este cheia si secretul salvării poporului român în istorie, este cheia,
esenţa rezolvării problemei româneşti dintotdeauna.
Iată marele Adevăr al istoriei şi al gândirii româneşti !
De ce afirmăm acesta ?
Iată de ce ? Noi, românii, am avut de la 1nul 106 e. n până acum, şi suntem în continuare în
aceiaşi situaţie, o istorie de oameni umiliţi, de oameni, slabi, furaţi, exploataţi, care am trăit
mereu sub cizma altora, de oameni fricoşi, laşi, ameninţaţi ci dispariţia noastră ca popor.
Dacă la 1330 Carol Robert de Anjou l-ar fi învins pe Basarab I, la Posada, este posibil ca noi să fi
dispărut ca popor. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat pe Mircea cel Bătrân, pe Ştefan cel Mare, pe Mihai,
Mari Domnitori, noi iarăşi am fi dispărut ca popor. Dacă în 1711, în Bătălia de la Stănileşti, Petru
cel Mare i-ar fi învins pe turci, este posibil ca tot spaţiul Românesc, deci Moldova şi Ţara
Românească, să fi devenit Gubernie rusească, iar mai apoi Republică sovietică, şi să ne găsim
astăzi în situaţia Ceceniei. Am fi avut o soartă mult mai tristă. Dacă soldaţii români, în marea lor
majoritate tineri ţărani, nu s-ar fi luptat ca nişte lei la Mărăşti, Mărăşeşti, Oitz şi noi, românii, am fi
fost învinşi în Primul Război mondial, Statul român ar fi încetat să mai existe.
Dacă în anii 1948-1953 Stalin ar fi vrut să transforme România şi Bulgaria în republici ale URSS
nimic nu îl împiedica să facă lucrul acesta. România era controlată şi supusă în totalitate de către
sovietici. Total incapabilă de cea mai mică împotrivire.
Acum, în anii 2000, un Institut de cercetări economice al Uniunii Europene estima în anul 2001
că Economia României a suferit distrugeri, pierderi care depăşesc 500 de miliarde de dolari. Iar două
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Institute de sociologie din România în urma unui studiu de prognoză demografică au ajuns la
concluzia că după 2020 numărul ţiganilor va depăşi în România numărul românilor, aceasta
însemnând dispariţia poporului român din istorie.
Ce observăm ? Că înaintea poporului român se deschid două căi :
1. Ori mergem pe această cale a mediocrităţii, şi vom dispărea ca popor cât se poate de curând, în
10-20 de ani. Această cale este una a mediocrităţii, o cale pe care poporul roman a suferit de sărăcie,
de umilinţă, a fost jefuit, exploatat, călcat în picioare. Aceasta este calea normală, calea mediocră de
evoluţie în continuare a României, şi ea ne va duce sigur la o sărăcie, suferinţă şi mai mari , ŞI LA
DISPARIŢIE. Este calea pe care ne găsim acum, conduşi de actualele partide politice, pe care nu
trebuie să le mai votăm, pentru că în afară de a minţi şi de a jefui Ţara ele nu mai ştiu altceva !
2. Ori se întâmplă ceva miraculos cu noi, şi devenim într-un timp relativ scurt un mare popor, un
popor numeros, cu o economie dezvoltată, cu o clasă intelectuală, şi cu o societate cu un nivel
educaţional ridicat, cu o capacitate de apărare mare, care să nu mai fie o ţară săracă, ci o ţară
cu un nivel ridicat de civilizaţie şi de evoluţie.
Pentru aceasta va trebui să avem o doctrină clară, care se ne arate cine suntem, în ce situaţia
de aflăm şi cum ieşim din criza în care ne scufundăm. Această doctrină există, este doctrina de
faţă. Ea ne arată cât se poate de clar şi de logic, cum putem ieşi de pe calea morţii, a
dispariţiei. şi cum putem deveni un popor fericit, creativ, bogat, care să nu dispară niciodată.
Actualmente, 2000-2008, poporul român şi naţiunea română se găsesc într-o stare jalnică.
Suntem, un popor care ne-am jefuit economica, care am fast înşelaţi de Occident, (după ce am fost
vânduţi 50 de ani ruşilor, care ne-au exploatat crunt) care ne-a transformat în Obiect şi Victimă a
celui mai mare război mascat din istoria noastră, românii sunt disperaţi, săraci, laşi, fug din ţară ca
iepurii, ca potârnichiile, ca să se ducă să muncească în străinătate. Partidele sunt nişte găşti de hoţi,
care în afara de a minţi, de a-şi înşela poporul, habar nu au, nici nu ştiu, nici nu pot şi nici nu vor să
salveze poporul român. Partidele şi oamenii politici sunt, în acest moment, un pericol pentru ţară .
După aproape 20 de ani de la căderea Comunismului, nici-un partid, nici o Grupare intelectuală
nu a fost capabilă până la aceasta dată, mai 2008, să gândească un Proiect care să salveze România.
Nici nu s-au gândit măcar la lucrul acesta, atât de prosti sunt aceste jigodii, care trebuie sa răspundă
pentru distrugerea ţării. Acest proiect a fost gândit de Grupul de intelectuali şi cercetători din cadrul
Biroului de Viitorologie de la Bucureşti, care din păcate nu a fost luat în seamă. Pentru că pe scena
politică a Ţării au existat numai partidele, aceste găşti ale jefuirii neamului românesc şi ale morţii !
Deci, la acest moment istoric problema poporului român şi a României în istorie este aceea
de a nu dispărea. În al doilea rând într-o perioadă relativ scurtă România, ca naţiune şi
organism social economic, trebuie să se dezvolte atât de mult încât :
1. Să îşi îmbunătăţească Nivelul de trai astfel încât fiecare român, fiecare familie din această
ţară să aibă un trai decent şi lipsit de griji, 2. să avem o Creştere economică ce ne va permite un ritm
de dezvoltare susţinut, un nivel de trai ridicat (fără să devenim societate de consum) ş 3, să susţinem
o creştere demografică astfel încât într-o perioadă de timp de 30 de ani să realizăm o dublare a
populaţiei româneşti.
Ori facem lucrul acesta acum, cât nu este prea târziu, ori pierim ca popor !
Între aceste două Căi noi alegem Calea salvării României prin trecerea la construirea
Sistemului socio-economic de evoluţie ! Aceasta este Calea care ne va salva, care va face din
noi un popor bogat, puternic, fericit, evoluat ! Pentru aceasta va trebui să renunţăm la actuala
cale de evoluţie pe care ne aflăm de 18 ani, la mediocritate şi lene, la aceste partide de hoţi şi de
jigodii, la delăsare şi să trecem, în urma unui referendum, la o perioadă de dezvoltare
maximală a Organismului românesc, când toţi românii ne vom încorda din toate puterile ca să
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creştem, să ne dezvoltăm ! Această perioadă o numim noi, perioada istorică, de 30 de ani, (cu
o perioadă de încercare de 10 ani) a dezvoltării maximale a organismului românesc

TEORIA
PERICOLULUI DISPARIŢIEI POPORULUI ROMÂN !
TEORIA RE-LANSĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A NAŢIUNII ROMĂNE ÎN ISTORIE,
TRANSFORMAREA ORGANISMULUI ROMÂNESC ÎNTR-UN INTERVAL ISTORIC
SCURT, PRIN DEZVOLRE ŞI EVOLUŢIE MAXIMALĂ, EROICĂ, ÎNTR-UNUL DIN
MARILE POPOARE ALE LUMII.
IDEALUL DOCTRINEI NOASTRE
POPORUL ROMÂN ŞI NAŢIUNEA ROMÂNĂ
TREBUIE SĂ RE-DEVINĂ UNUL DINTRE MARILE POPOARE ŞI NAŢIUNI ALE LUMII.
NUMAI ASTFEL VOM FI UN POPOR ŞI O NAŢIUNE BOGATĂ ŞI FERICITĂ, CARE NU VA
DISPĂREA
TEORIA NAŢIUNII VĂZUTĂ CA ORGANISM BIOLOGIC-SOCIO-ECONOMIC-CULTURALEDUCAŢIONAL AFLAT ÎN CONTINUĂ CREŞTERE ŞI EVOLUŢIE !

TEORIA 1
A SACRALITĂŢII POPORULUI ROMÂN. POPORUL ROMAN ESTE UN POPOR SFÂNT
ÎN ISTORIE ŞI TREBUIE RESPECTAT ŞI TRATAT CA ATARE !
TEORIA SACRALITĂŢII POPORULUI ROMÂN ARE LA BAZA TEORIA GENERALĂ A
SACRALITĂŢII POPOARELOR ŞI NAŢIUNILOR, CARE SUNT CREAŢIA LUI DUMNEZEU !
POPORUL ROMAN ESTE UN POPOR SACRU, PENTRU CĂ ESTE CREAŢIA LUI
DUMNEZEU, CA TOATE POPOARELE LUMII !
Poporul român şi Naţiunea română, formând Organismul românesc, acesta fiind o
entitate sacră, este un sacrilegiu a-l umili, a-l înjosi, a-l exploata, a-l răni, a-l ciopârţi, a-l
minţi (situaţie în care se găseşte acum), a-l manipula, a-l face nefericit, a-i aduce daune
stricăciuni sub orice formă, de către oricine, fie de către guvernanţi, de către cei care ne-au
condus, aşa cum s-a întâmplat mereu în istoria noastră, fie de către alte state sau forţe oculte
internaţionale…
TOATE ACESTE RELE I S-AU FĂCUT POPORULUI ROMÂN ŞI NAŢIUNII
ROMÂNE ÎN ULTIMELE VEACURI, DE FAPT DE CĂND EXISTĂ POPORUL ROMÂN, ÎN
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PRIMUL RĂND DIN CAUZA LUI ÎNSUŞI, A SLĂBICIUNILOR ŞI DEFECTELOR SALE, ŞI
ÎN AL DOILEA RÂND DIN CAUZA IMPERIILOR DIMPREJURUL SĂU !
Pentru că am fost un popor nefericit, umilit, subjugat şi exploatat toata istoria noi am dat vina pe
faptul că ne-am găsit aşezati într-o poziţie geo-politică nefavorabilă, aşezaţi între Imperii. Ca să
ne scuzăm în faţa conştiinţei noastre ne-am agăţat de această explicaţie falsă, care ne scuză. Nu, noi
am fost un popor nefericit toată viaţa şi istoria datorită defectelor noastre psihologice, datorită fricii
care ne-a intrat in oase, datorită Sistemului de patologii al psihologiei poporului român, datorită
faptului că Domnul nu ne-a mai dăruit Conducători geniali, care ne-ar fi ajutat să ieşim din situaţia
de criza. Domnul, nu ne-a dăruit un mare Gânditor politic (aşa cum le-a dăruit evreilor Profeţii, care
i-au biciuit cu o asprime extraordinară, toată istoria lor ) care să ne dăruiască Doctrina care ne
poate salva în istorie, doctrina care rezolva pentru totdeauna problema poporului român.
problema poporului român este aceea de a ieşi de pe această cale a mediocrităţii, şi de a
deveni un mare popor, creator, ofensiv, puternic, astfel încât să nu mai fie umilit şi jefuit de
alte popoare, păcălit, înşelat de politicienii lui, să nu mai fie jefuit de hoţii şi jigodiile lui ! Şi
să fie capabil să îşi rezolve toate problemele pe care i le pune istoria !
Deci, este un mare păcat să exploatezi, să manipulezi, să jefuieşti, să minţi, să îţi baţi joc de poporul
român pentru că este o entitate sacră, ca toate popoarele lumii ! şi pentru că toată istoria lui a
fost un popor chinuit, umilit, batjocorit, suferind !
TEORIA NUMĂRUL 2
TEORIA POPORULUI UMILIT, NEDREPTĂŢIT, CHINUIT, JEFUIT ÎN ISTORIE.
POPORUL ROMÂN A FOST ÎN ISTORIA LUI UN POPOR UMILIT, JEFUIT, LOVIT DE
VITREGIILE ISTORIEI, PEDEPSIT DE DESTIN, EXPLOATAT, DEZBINAT, ÎMPĂRŢIT,
NEFERICIT, 1900 DE ANI ! TOCMAI DE ACEEA AR TREBUI SĂ VINĂ UN MOMENT
ISTORIC DE LA CARE ÎNCOLO ACEASTĂ STARE SĂ ÎNCETEZE, IAR POPORUL ROMÂN
SĂ RE-DEVINĂ UNUL DIN MARILE POPOARE ALE LUMII, UN POPOR BOGAT, DEMN,
INTEGRU ŞI FERICIT ! Care să nu mai fie trădat , exploatat, jefuit, îmbolnăvit, umilit.
Poporul român se trage din marele neam traco-dacic, unul din marile neamuri ale antichităţii,
alături de inzi şi chinezi, şi este continuatorul marelui popor geto-dac, unul dintre marile popoare ale
antichităţii. Este cel mai bătrân popor european, aflat aici, în aria carpato-istro-pontica din neolitic,
adică de la începutul istoriei. Este poporul care s-a format de-a lungul a mii de ani, aici în Valea
Dunării, (care este bazinul etno-genetic şi spiritual aflat din neolitic la baza Europei, din care au
emers, au apărut populaţii care stau astăzi la baza popoarele europene), şi care a continuat să
existe neclintit în aceiaşi vatră a formării sale. El stă totodată, din punct de vedere genetic, cultural,
datorită dezvoltării emergente a populaţiei din Valea Dunării, la baza formării popoarelor europene.
A Europei !
Dacă nu ar fi existat al doilea Război daco-roman din anii 105-106, când o parte din Dacia a
devenit provincie romană, şi când Dacia a fost jefuită de bogăţiile sale, poporul român ar fi avut o
soartă mult mai bună, ar fi fost toată istoria un popor unitar şi stabil, legat de solul în care s-a format
în neolitic, şi astăzi cu siguranţă s-ar fi numit poporul dac, iar Ţara s-ar fi numit Dacia.
Datorită nenorocului ca armata lui Decebal să fie înfrântă de armatele lui Traian, (tot în urma
trădării) a ocupării unei părţi mici a Daciei, de numai 14 %, ca şi datorită faptului că în mileniul I e.
n. spaţiul daco-românesc a fost invadat şi traversat periodic de popoarele migratoare (care nu au fost
popoare în adevăratul sens al cuvântului, popor în adevăratul sens al conceptului fiind poporul dac,
care a continuat să existe mai departe după părăsirea Daciei de către romani, în acest spaţiu), poporul
dac a continuată să existe în condiţii vitrege, având ca temelie marele substrat genetic şi cultural

51

geto-dacic, la care s-au adăugat elementul genetic şi cultural latin, iar ulterior elemente genetice şi
culturale asimilate de la popoarele migratoare cu care am convieţuit o perioadă mai scurtă sau mai
lungă, cum au fost slavii şi cumanii.
Prin faptul că popor dac a rămas neclintit, ca tulpina unui brad în acelaşi loc în care s-a format, în
care a existat de la început, şi anume aria carpato-istro-pontică, asimilând la intervale mari de timp
elemente genetice ale unor populaţii trecătoare, cu care a convieţuit în aria sa, poporul daco-român a
asigura stabilitatea populaţiilor şi a regiunii europene, atât cât a fost posibil. Totodată el s-a
îmbogăţit genetic şi spiritual cu achiziţiile genetice şi spirituale asimilate de la populaţii migratoare
cu care a convieţuit o vreme, constituindu-se ca un popor de sinteză şi echilibru, aşezat pe cumpăna
euro-asiatică, a celor două continente, Europa şi Asia. Din acest punct de vedere poporul român şi-a
adus o contribuţie importantă la dezvoltarea culturii europene, la dezvoltarea culturii mondiale. În
primul rând prin crearea unei mari culturi (să ne gândim numai la folclorul românesc şi la
capodoperele artistice create), şi în al doilea rând prin faptul că am fost un popor creator al unei
culturi de sinteză, ajutând cele două mari bazine culturale, cel european occidental şi cel asiatic să
comunice prin noi, îmbogăţindu-se şi dezvoltându-se astfel.
Datorită faptului că în anul 1330 Basarab I l-a învins la Posada pe Carol Robert de Anjou, regele
maghiar care venise cu armata să cucerească Ţara condusă de Basarab I, noi am oprit expansiunea
ungurilor în spaţiul românesc, dar şi în Europa, iar după constituirea celor două State medievale,
Moldova şi Muntenia, poporul român a oprit pentru patru secole invadarea Europe de către turci.
Fiind o pavăza în cale imperiului otoman, care ar fi ajuns până la Atlantic, noi am asigurat
Europei liniştea ca să se dezvolte, ca statele medievale europene să se constituie, să îşi dezvolte
cetăţi şi burguri, să îşi dezvolte meşteşugurile, universităţile, specificul, cultura, civilizaţia,
căpătând astfel un avans faţă de noi, pe care l-au păstrat tot timpul!
În loc să ne fie recunoscător pentru lucrul acesta, Occidentul, sau Europa nu ne-au făcut binele pe
care l-am făcut noi lor !
Poporul român este unul dintre popoarele dotate, creative ale lumii. Din păcate dacă Domnul ne-a
dăruit cu mari calităţi, avem şi mari defecte. Pe unele le moştenim de la strămoşii noştri traco-dacii,
cum ar fi tendinţa către dezbinarea, către invidie, patologie a psihologiei poporului român pe care am
numit-o Axiogafgie, de la Axios valoare, fagos a mânca. Pe altele le-am învăţat, le-am asimilat pe
parcursul istorie, asimilându-le atât de profund şi de total încât şi-au pus amprenta asupra psihologiei
şi a comportamentului nostru. Din păcate defectele noastre de caracter şi de comportament s-au
dovedit a fi mai numeroase şi mai pregnante, mai active în comportamentul nostru social şi istoric
decât calităţile… Lucrul acesta ne-a făcut foarte mult rău în istorie, consecinţa fiind că am fost de-a
lungul celor 19 veacuri un popor mai mult călcat de alţii în picioare, lipsit de personalitate, un popor
umilit şi nefericit.

TEORIA NR 3.
A SALVARII A POPORULUI ROMAN PRIN ALEGEREA CĂII MAXIMALE, EROICE
DE DEZVOLTARE.
TEORIA DEZVOLTĂRII ŞI A EVOLUŢIEI MAXIMALE ÎN ISTORIE.
TRANSFORMAREA POPORULUI ROMÂN ÎNTR-UNUL DIN MARILE POPOARE ALE
LUMII.
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1. TEZA POPORULUI SLAB. POPORUL ROMÂN, DEŞI ESTE UN POPOR FOARTE DOTAT
( CU O ISTORIE VECHE, PLINĂ DE UMILINŢE ŞI ÎNCERCĂRI) ESTE UN POPOR SLAB.
ACEASTA ESTE CAUZĂ PENTRU CARE AM SUFERIT ÎN ISTORIE, ŞI AM AVUT ISTORIA
PE CARE AM AVUT-O, O ISTORIE NEFERICTĂ, DE POPOR CĂLCAT DE TOŢI ÎN
PICIOARE !
Deşi ne tragem dintr-un popor mare şi viteaz, poporul dac, suntem un popor slab şi bolnav,
rareori capabil de reacţie în faţa istoriei.
Aşa după cum ştim din istorie, poporul român a avut o istorie profund nefericită şi profund
nedreapta. De 1900 de ani suntem unul dinte popoarele care am fost supuşi, jefuiţi şi exploataţi de
alţii. Deşi am fost unul dintre marile neamuri ale antichităţii, şi deşi strămoşii noştri au fost viteji, şi
creatori de civilizaţie, datorită patologiei denumită de noi ATOMITA (patologiei dezbinării), dar şi
celorlalte patologii, Egoplasmul, Axiofagia, Inteligenţa negativă poporul trac s-a risipit în
timp. nu a avut instinctul unităţii care ar fi făcut din el unul dintre marile popoare ale istoriei
umanităţii, aşa cum sunt astăzi inzii şi chinezii !
Datorită acestor patologii (care au produs trădarea, stau la baza comportamentului nostru
trădător, neproductiv) poporul dac a fost şi el învins în războaiele daco-romane, apoi pe parcursul
primului mileniu am rămas un popor în stare de granulaţie în spaţiul dacic. Faptul că la intervale de
timp, datorită unor mari Conducători am devenit ofensivi, lucrul acesta s-a datorita Conducătorilor
geniali, în esenţa noastră noi suntem un popor defensiv, temător, laş, lipsit de vână, de instinctul
unităţii, şi al ofensivităţii, al tinderii către a deveni un mare popor. (poate tocmai de aceea ne-am
manifestat mai mult în plan spiritual, artistic şi de aceea am creat o mare cultură populară, un folclor
extraordinar !). Este bine că acum, în urma acestei Doctrine, ne cunoaştem mai bine pe noi, şi este
imperios necesar să învăţăm din slăbiciunile noastre, pentru a avea o istorie mai bună, mai
umană.
Tot datorită acestor patologii,a faptului că ne-a intrat frica în oase şi că am fost un popor defensiv
şi slab noi am avut comportamentul pe care l-am avut şi am optat pentru calea pe care am
mers în istorie până acum, calea unui popor mic, fricos, laş, cu un instinct de conservare
exacerbat. Mai bine să plecăm capul decât să ne luăm de piept cu duşmanul, să dăm cu el de
pământ. (alte popoare au această psihologie, mai bine mor decât să fiu supus de Duşman, chiar dacă
pier dar tot mă lupt cu el până la capăt !. Poporul rus, poporul german, poporul englez au avut şi au
această psihologie ofensivă. De câştigat în istorie au câştigat popoarele cu o psihologie ofensivă,
şi au pierdut popoarele cu o psihologie defensivă, cu un instinct de conservare excesiv
dezvoltat. Aşa cum a fost poporul român ). Mai bine ne retragem în codri din faţa duşmanului, şi
ieşim după aceea să vedem dacă vrea să ne omoare, sau ce gânduri are. Mai bine ne supunem
cotropitorului şi îi plătim tribut ca să ne lase în pace. Mai bine mă dau bine şi cu turcii şi cu
austriecii, sau cu ruşii, pentru că aşa am de câştigat.
Şi astfel am devenit duplicitari ! Când m-am dat cu turcii, când i-am trădat şi m-am dat cu
ruşii. (cazul lui Dimitrie Cantemir, cazul Regelui Carol I, cazul regelui Mihai, când după ce am dat
lovitura de stat de la 23 august ne-am dat cu ruşii… De aceea am fost acuzaţi că avem un
comportament de curve, că ne îndoim ca nuiaua în direcţia vântului, de aceea nu se poate conta pe
noi. O dată cu lovitura de stat de la 23 august 1944 ne-am băgat singur slugi la ruşi . Şi ne-au jefuit
ruşii de ne-au rupt. După lovitura de stat de la 22 decembrie 1989, dată de către KGB, CIA şi cozile
de topor din securitatea românească şi din armată, la care s-a adăugat îngrozitoarea mafie naţională
formată sub Ceauşescu) Când ne-am băgat slugi la Occident, iar occidentul ne-a jefuit ca pe hoţii
de cai, că ne-a adus în starea aceasta de sărăcie îngrozitoare, când românii îşi iau lumea în cap
şi merg să lucreze în străinătate. De tragedia aceasta se fac vinovaţi :
1 atât poporul român, care este un popor slab, dezbinat, format din indivizi umani interesaţi, bolnavi
de interesele lor personale (egoplasmul) şi care nu se gândesc la popor, la destinul lui, la Organismul
din care fac parte,
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2. cât şi oamenii politici, guvernanţii, care s-au dovedit a fi nişte trădători, nişte jigodii, fiind bolnavi
şi ei de aceleaşi patologii, egoplasmul, axiofagia, inteligenţa negativă, atomita (patologia care ne
transformă din popor în populaţia ).
În concluzie, după 1900 de ani este limpede că trebuie să încetăm a mai fi un popor
slab, inofensiv, pentru a deveni un popor puternic, ofensiv ! Şi când spunem lucrul acesta nu ne
gândim deloc că ofensiv înseamnă a porni război împotriva ucrainienilor, sau a ungurilor, ci a fi
ofensivi în a ne construi pe noi, în a ne construi viitorul, istoria, în a rezolva problemele pe
care ni le pune istoria, în a lupta cu greutăţile, cu defectele noastre ! Deci, trebuie să devenim
un popor puternic şi ofensiv !
TEORIA NR 4.
A CĂII NEGATIVE PE CARE AM MERS ÎN ISTORIE,
CALE PE CARE TREBUIE SĂ O PĂRĂSIM !
CALEA PE CARE AM MERS , PE CARE A EVOLUAT POPORUL ROMAN ÎN ISTORIE
NU A FOST O CALE BUNĂ. A FOST O CALE NEGATIVĂ CARE NE-A ÎNVĂŢAT SĂ FIM
UN POPOR SLAB, DE MULTE ORI UN POPOR FRICOS, CARE S-A ASCUNS IN UMBRA
CODRILOR PREFERÂND SĂ NU LUPTE, SĂ NU SE EXPUNĂ.
Această cale pe care a evoluat poporul român, ne-a format, ne-a învăţat şi pe noi, indivizii
umani, să fim slabi, să preferăm fuga în codru luptei directe cu Agresorul, să pactizăm mai bine cu
duşmanul, şi să îi plătim tribut, căci putem trăi şi aşa. Merge şi aşa, ne-am spus tot timpul !
Această cale şi acest comportament a dezvoltat în noi multe însuşiri negative cum ar fi viclenia,
laşitatea, egoismul, dedublarea, şmecheria, hoţia, trădarea. (Trădarea pur şi simplu ne-a
nenorocit, ne-a distrus în istorie !) Din păcate noi am fost şi suntem un popor dedublat, un popor
slab, format din indivizi umani slabi, vicleni, egoişti, care au numai interese personale, şi cărora nu
le pasă de poporul lor, de tragedia naţiunii, de ce se poate întâmpla în viitor cu noi ! În concluzie,
această cale comodă, cu care ne-am obişnuit, această cale devenită normală pentru noi, (dar
totodată negativă) trebuie părăsită imediat, în favoarea altei căi mai bune ! Această cale mai
bună este Calea dezvoltării şi a evoluţiei maximale, sau Calea eroică a dezvoltării şi a evoluţiei
noastre, cum o numim noi !
TEORIA NR 5
A POZIŢIEI GEOPLOTICE BUNE ÎN CARE NE-A AŞEZAT DUMNEZEU
POZIŢIA GEOPOLITICĂ, LOCUL ÎN CARE NE-A AŞEZAT DUMNEZEU, SUNT
FOARTE BUNE ! CA ACEASTĂ POZIŢIE SĂ FIE BUNĂ TREBUIA SĂ FIM NOI UN
POPOR OFENSIV, UN POPOR MAI NUMEROS, MAI MARE ! CA S-O FRUCTIFICĂM
TREBUIE SĂ DEVENIM UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE, ACTIVĂ,
OFENSIVĂ.
Sa fim un popor mai mare şi mai ofensiv, peste o limită superioară optimă. Această limită
superioară optimă ne interesează foarte mult ! ALTFEL NU PUTEM SĂ FRUCTIFICĂM
LOCUL ÎN CARE NE-A AŞEZAT DUMNEZEU. Fiind un popor mic şi laş această poziţie a
fost într-adevăr nefavorabilă pentru noi ! În primul rând că i-a chemat pe duşmani să vină să
ne jefuiască, să ne ia bogăţiile, aşa cum a venit Traian să jefuiască Dacia. Aşa cum au venit
popoarele migratoare, ungurii, turcii, ruşii, occidentalii acum ! Şi asta numai din cauza
noastră ! În al doilea rând, dându-ne Dumnezeu un pământ bogat, cu de toate (situaţie inversă
faţă de japonezi, cărora Dumnezeu le-a dat nişte stânci golaşe, şi un spaţiu al cutremurelor, iar
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asta i-a făcut să-şi pună mintea la contribuţie, să devină un popor harnic, activ, disciplinat,
pentru că altfel nu ar fi rezistat !) lucrul acesta nu ne-a stimulat deloc, ne-a învăţat leneşi, să
nu ne preţuim pământul, să aşteptăm că ne pică din cer, să fim inactivi. Să spunem mereu, că
merge şi aşa ! Şi acest merge şi aşa ne-a format comportamentul pe care-l avem de secole, altfel
spus, ne-a făcut foarte mult rău !
Mereu am spus că noi, românii am avut istoria pe care am avut-o pentru că ne-a aşezat
Dumnezeu în calea tuturor răutăţilor, adică între imperii, în calea imperiilor. Nimic mai fals.
spaţiul geo-politic în care ne-am format ca popor, în care ne-a aşezat Dumnezeu, a fost unul
foarte bun, pe care noi am fi putut să-l fructificăm, dar cu condiţia de a fi un popor mare,
curajos şi ofensiv. Spaţiul aceste geopolitic cerea aici un mare popor. Da, atunci spaţiul
geopolitic în care ne-a aşezat Dumnezeu, ne-ar fi ajutat în evoluţia noastră, pentru că ne oferea
condiţii de viaţă, bogăţii extraordinare ! ! Nu ne-ar fi fost deci, defavorabil. Aşa, având un pământ
bun, încărcat de bogăţii, şi fiind un popor mic şi supus, slab, noi mai mult am invitat duşmanul să
vină să ne ia bogăţiile, să vină să ne subjuge ! Prin comportamentul nostru slab, defensiv, noi de
fapt l-am incitat şi l-am invitat să ne atace şi să ne subjuge. MARE GREŞEALĂ ISTORICĂ !
Fiind un popor fricos, temător, deloc ofensiv, înclinat tot timpul să plece capul în faţa
duşmanului, sau să se bage singur slugă la duşman, ca în schimbul unui tribut, al unei plăţi, să ne
lase în pace, şi fiind un popor despărţit în trei părţi, în trei ţări, deşi pământul pe care ni l-a dat
Dumnezeu a fost bun de la început, ca bogăţii, dar mai ales ca poziţie geografică, noi nu am
ştiut să fructificăm nici bogăţiile, nici poziţia geografică, pentru a creşte, pentru a ne dezvolta.
şi asta pentru că nu am avut în noi tendinţa, spiritul acela ofensiv. (Pentru că am avut patologiile
despre care am vorbit) Pentru că am fost toată istoria un popor lasă-mă să te las.
În loc ca dacii să se unească imediat ce romanii au părăsit Dacia în anul 271 e. n. noi, fiind un
popor înclinat către dezbinare, fiind un popor slab, defensiv , am rămas aşa, dezuniţi, am continuat
să trăim atomizaţi până când au venit ungurii în secolul IX şi au ocupat Panonia, (regatul lui
Burebista se întindea peste Panonia până la munţii Tatra), spaţiu în care trăiau dintotdeauna dacii.
Apoi, în secolele II, IV, Vi, VII e. n. aşa numitele popoare migratoare au trecut prin spaţiul de
câmpie românesc cum au vrut ele. Dacă eram un popor unit, cum au fost dacii pe vremea lui
Decebal, cu un Conductor puternic şi viteaz, cu o armată disciplinată, ar mai fi intrat popoarele
migratoare în spaţiul românesc ? S-ar mai fi încurat ele pe aici ? Ar mai fi venit ungurii în secolul
XIX să ocupe Panonia ? Nu ! Nici vorbă ! Ar fi fost imediat învinşi şi izgoniţi din nou în stepele
Asiei de unde au venit ! Vedeţi ce înseamnă să fii un popor slab, şi să evoluezi în istorie pe o cale
negativă, calea comodităţii, a lui lasă-mă să te las, a minimei rezistenţe ! ? Înseamnă să ai istoria
nefericită pe care am avut-o noi, românii !
Aşadar, dacă am fi fost un popor unit şi mare, având în noi spiritul ofensiv, ungurii nu ar fi ocupat
Panonia, iar mai târziu nu ar fi cucerit Transilvania. Pe turci, atunci când au ajuns la Dunăre i-am fi
bătut şi i-am fi trimis din nou în fundul Asiei ! Iată cât de clar vedem acum lucrul acesta ! Deci,
dacă am fi fost un popor mare şi cu spirit ofensiv, atunci acest spaţiu geografic ar fi fost unul
bun pentru noi. Dar dacă am fost un popor slab, având în noi tendinţa defensivă, acest spaţiu
în care ne-a aşezat Dumnezeu ne-a fost unul defavorabil. Iar noi am acceptat acest lucru, am
acceptat să evoluăm pe această cale slabă, negativă, de popor mic, supus, obedient, care s-a învăţat
să rabde, acceptând să îl calce toţi în picioare, după principiul capul plecat sabia nu-l taie.
În concluzie, dacă vrem să ne fie, ca popor şi ca indivizi umani, bine în istorie, dacă vrem să
fie ceva de capul nostru pe acest pământ, trebuie să devenim în timpul cel mai scurt un mare
popor ofensiv, şi o mare naţiune ofensivă.
Lucrul acesta se poate realiza dacă într-o perioadă scurtă de 20-30-40 de ani, în urma unui
referendum, acceptăm, cu toţii să ne încordăm din toate puterile, să muncim din toate puterile (şi
nu să furăm, şi nu să fim vicleni, politicienii şi noi, să nu fim toţi interesaţi numai de interesele
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noastre egoiste, personale. Să ne ajutam valorile, să nu le distrugem), să tragem cât putem noi de
tare, să fructificăm inteligent şi creativ, la maximul, însuşirile noastre creative, inteligenţa,
talentele, creativitatea, bogăţiile solului şi subsolului, până când devenim o naţiune de 50-60
de milioane de locuitori, cu o economie dezvoltată, cu o civilizaţie evoluată, cu un nivel
educaţional foarte ridicat.
Ar fi cea mai mare greşeală să rămânem, cum suntem acum în Istorie, să evoluăm cum am
evoluat până acum, toată istoria, ca un câine care se îneacă mereu la mal, sau să aşteptăm ceva de
la alţii, de la Marile puteri, de la alte state. Nimeni nu ne va salva şi nu ne va ajuta în istorie,
aşa cum s-a şi întâmplat în realitate, ba dimpotrivă, ne vor face rău, ne for exploata, ne vor
fura, ca să le fie lor bine, aşa cum ne-au făcut toată istoria. Numai noi ne putem ajuta, noi ne
putem salva şi ne putem face un viitor bun, ne putem construi pe noi un mare popor, prin
forţele noastre ! Aceasta este esenţa, ideea centrală a Doctrinei de faţă !
Ce înseamnă aceasta ? Să părăsim această cale negativă, a lui lasă-mă să te las, pe care am mers
toată istoria, şi pentru o perioadă de timp scurtă, să ne dezvoltăm extraordinar de mult, pentru a fi un
Mare Popor, pe care nu mai poate oricine să îl calce în picioare !
În concluzie, într-o perioadă foarte scurtă noi trebuie să devenim un mare popor şi o mare
naţiune, dacă vrem să ne fie bine în istorie. Dacă vom merge pe calea aceasta pe care am mers
până acum 1900 de ani, peste câteva decenii vom dispărea ca popor şi ca naţiune ! Prognozele
demografice arată foarte limpede, după 2020 numărul ţiganilor va depăşi în România numărul
rumânilor. Cu alte cuvinte noi, românii, dispărem ca popor în istorie, şi devenim a doua etnie !
În concluzie este o nenorocire dacă noi acceptăm să fim în continuare un popor mic, şi să
evoluăm pe această cale. Trebuie să devenim într-o perioadă scurtă un Mare popor şi o Mare
naţiune, iar pentru aceasta trebuie să trecem la o cale de dezvoltare şi de evoluţie maximală !
TEORIA NR 6.
TEZA NECESITĂŢII DE A AVEA MARI CONDUCĂTORI ÎN ISTORIE !
Din păcate după cucerirea Daciei de către romani Dumnezeu nu ne-a dăruit mari Conducători
care să facă din noi un mare popor, un popor curajos, un popor mândru şi demn, care să nu
se lase călcat în picioare. Dumnezeu ne-a dat puţini conducători mari însă trebuie să-i
mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit atâţia conducători mari sau geniali cât să nu dispărem
ca popor în istorie. Ne gândim la Mircea cel Bătrân, la Ştefan cel Mare, la Mihai Viteazul şi la
regele Carol I.
Am văzut că având calităţile pe care le avem, faptul că suntem un popor inteligent, creativ
rezistent, dar având şi multele defecte pe care le avem, unele mari şi generale, profunde, (pe acestea
noi le-am numit patologii ale psihologiei poporului român), având deci mai multe defecte decât
calităţi, noi ne-am condamnat singuri să avem o istorie de subjugaţi, o istorie de oameni supuşi,
jefuiţi, umiliţi, care au răbdat toate răutăţile istoriei. Dacă este adevărat că Domnitorii, Conducătorii
sunt expresia poporului în sânul căruia se formează aceşti Conducători, că sunt creaţia lui, ei bine,
tot noi, ca popor suntem vinovaţi că am dat atât de mulţi Conducători mici, slabi, laşi, trădători,
egoişti, care s-au gândit la ei şi la familia domnitoare, şi nu la popor în ansamblul său, atunci este
adevărat că noi, poporul român ne-am făcut singur rău în istorie prin conductorii şi oamenii
politici mici pe care i-am dat. Teza aceasta este vizibilă foarte bine, acum, în perioada de după
căderea comunismului, de după 1989. Toţi cei care au venit la conducere după căderea lui
Ceauşescu, Preşedinţii, Primii Miniştri, parlamentarii, oamenii politici, conductorii partidelor
politice au jefuit economia într-un hal de neimaginat, fără ruşine, fără milă, cu o bestialitate şi
inconştienţă greu de înţeles, nenorocind astfel poporul român. Punând poporul român şi naţiunea în
situaţia de a dispărea. Şi acest fapt s-a datorat, subliniem, în primul rând patologiilor
psihologiei poporului român !
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Dar la fel a fost şi în timpul regimului comunist, mai ales în prima fază a comunismului
românesc, anii 1945 -1964. Oamenii politici din această perioadă au fost atât de ticăloşi, atât de
inconştienţi încât au băgat în puşcăriile comuniste sute de mii de oameni de valoare, apoi au făcut
acea nenorocită colectivizare, dând astfel o lovitură teribilă Organismului românesc, fundamentelor
morale, biologice, sociale, educaţionale, axiologice ale poporului român.. Comunismul ne-a
făcut foarte mult rău. Ne va fi greu să ne revenim. Am spus mai sus că perioada comunistă, la toate
popoarele care au trecut prin acest calvar a făcut parte din marele experiment mondial negativ
care a fost gândit şi iniţiat de francmasonerie, de vârful financiar mondial, sau de vârful
mondial al societăţilor secrete, cele care conduc lumea, şi care acum vor să instaureze Noua
Ordine Mondială, care va fi cea mai mare nenorocire din istoria omenirii !
Bine, dar oamenii politici din timpul perioadei comuniste nu au nici o scuză că au făcut atât de
mult rău acestui popor, că au nenorocit Ţara aceasta !
Şi la fel au făcut şi oamenii politici din perioada interbelică. După ce s-a realizat Marea Unire din
anul 1918 primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă oamenii politici, Conductorii ţării, ar fi fost
aceasta : de a face în aşa fel încât Organismul românesc să se dezvolte şi să crească atât de mult
încât să fim o naţiune foarte dezvoltată economic, cu un nivel cultural şi educaţional mult mai
ridicat, cu o putere militară, de apărare mult mai mare, astfel încât să fi putut face faţă în zilele de 28
iunie -3 iulie 1940 sovieticilor, când Stalin ne-a dat Ultimatumul să le cedăm Basarabia şi
Bucovina. În 1938 România avea o populaţie de 19 milioane, dacă am fi avut o populaţie de 30 de
milioane, dacă am fi avut economia mult mai dezvoltată, o armată bine echipată, am fi făcut faţă
ruşilor, în iulie 1940, aşa cum au făcut finlandezii. (Acum, atunci nu se ştiam, am aflat că Pactul
Ribbentrop-Molotov, avea câteva clauze secrete, care stipulau că Ruşii nu au voie să treacă de Prut.
Dar şi dacă ştiam lucrul aceasta oamenii noştri politici tot ar fi votat cedarea Basarabiei şi a
Bucovinei. Se ştie că în acea Şedinţă a Senatului în care s-a votat cedarea Basarabiei şi a Bucovinei,
Iorga a cerut să nu cedăm fără luptă Basarabia şi Bucovina, şi a votat împotriva cedării Basarabiei şi
a Bucovinei ! Senatul însă, în ansamblul său, şi asta s-a văzut când s-au numărat voturile, a votat
pentru cedarea Basarabiei şi a Bucovinei.
Atunci Iorga a rostit celebrele cuvinte: „Blestem pe capul nostru, dacă cedăm Basarabia şi
Bucovina”. Şi iată, că din acel an asupra noastră, a românilor apasă un mare blestem, ne merge rău în
istorie, ne merge din rău în mai rău. Acest blestem ar fi bine să înceteze cât mai repede)
Deci, în loc să se fi preocupat ca Economia, populaţia României, cultura să se dezvolte cât mai
mult, altfel spus, în loc să se fi îngrijit ca Organismul românesc să crească peste acea Limită pozitivă
de care vorbim noi, care este obsesia noastră, când nu ne mai calcă nimeni în picioare, când putem să
fructificăm spaţiul geopolitic dăruit de Dumnezeu, oamenii noştri politici, Conductorii nostru s-au
îngrijit mai mult de interesele lor. S-au sfâşiat între ei în lupte demagogice, aşa cum se întâmplă azi !
Bunul Dumnezeu, din păcate nu ne-a dat mari oameni politici. Brătienii, Maniu, Titulescu , Regele
Carol al II-lea, Regele Mihai nu au fost mari, pentru că dacă ar fi fost mari, soarta României ar fi fost
mai bună. Şi la fel de nenorocită a fost şi clasa politică de dinaintea primului război mondial. Să ne
aducem aminte de răscoala de la 1907, când tinerii ţărani care luptaseră pe câmpiile Bulgariei în anii
1877-1878 pentru obţinerea Independenţei au trebuit, când au ajuns la maturitate, adică în 1988 şi în
1907, să se răscoale, din cauza umilinţei şi a sărăciei.
Concluzia este aceasta: pe noi, conductorii mici şi oamenii politici, în marea lor majoritatea
jigodii, nonvalori, obraznici, tupeişti, interesaţi de interesele lor personale doar, ne-au
nenorocit pur şi simplu, ne-au făcut foarte mult rău. Da, dar aceşti oameni politici şi aceşti
conducători, au fost daţi de poporul român, ei sunt expresia celor patru sau cinci patologii ale
Psihologiei poporului român.
Dacă vrem ca să ne meargă bine în istorie noi avem nevoie de Conducători mari, curajoşi,
care să ţină la Ţara lor, şi al căror unic scop să fie DEZVOLTAREA CÂT MAI MULT, CÂT
MAI RAPIDĂ, ŞI CÂT MAI BUNĂ, A ŢĂRII LOR (şi nu luptele politicianiste pentru putere,
singurul lor instinct. Asta au ştiut oamenii noştri politici, de când există ei, să facă, să se sfâşie

57

între ei pentru putere, pentru intereselor lor, iar pentru ţară să nu facă nimic ! Nu este nici o
diferenţă între oamenii politici din timpul lui Eminescu, de după el, din perioada interbelică,
din perioada comunistă sau postcomunistă. Toţi sunt aceiaşi specie blestemată, neruşinaţi,
tupeişti, cinici, bolnavi de interesele lor şi de puterea de care nu se mai săturau, trădători de
neam şi de ţară ! ) Astfel încât poporul român să fie de neînvins, să fie un popor bogat, care
trăieşte bine, care are un nivel educaţional, de cultură şi de civilizaţie ridicat.
Nu i-a interesat ţara, pe ei i-au interesat interesele lor de hiene, sfâşierea, dezbinarea,
minciuna, demagogia !
De aceea speranţa acestui neam nu este în partide şi în oamenii politici, cât într-un mare
Conducător, cum a fost Ştefan, care să-i strunească bine pe cei care lucrează în instituţiile
ţării, să ne unească, să ne disciplineze şi să ne pună la muncă pe toţi !. Noi nu avem nevoie de
curente politice străine de firea neamului nostru, aşa cum sunt liberalismul, socialismul,
comunismul, şi de partide care sa se lupte intre ele, căci acestea sunt instrumente pe care
oamenii politici le folosesc pentru a ajunge la putere şi pentru a se sfâşia între ei.
Noi avem nevoie de un singur curent politic (şi de două partide) şi anume de curentul a
cărui esenţă, al cărui conţinut şi al cărui obiectiv să fie acela al dezvoltării Organismului
românesc cât se poate de mult pentru a ajunge într-un timp istoriceşte scurt un Organism
social şi istoric atât de mare încât nimeni să nu ne mai jefuiască şi să nu ne mai exploateze, să
nu ne mai ameninţe, să nu ne mai aducă în situaţia aceasta de sărăcie şi umilinţă, să nu ne mai
pună în pericol existenţa în istorie.. Avem nevoie doar de două partide, şi amândouă să aibă ca
Ţel, ca Obiectiv, ca Ideal naţional, şi ca ideologie dezvoltarea maximală a naţiunii !
Noi avem nevoie tot timpul de un Mare conductor cum a fost Ştefan cel Mare, care să ţină ţara
unită, să asigure dreptatea în ţară, să ne pună la muncă pe toţi, fiecare din noi să dea ce are mai bun
în el, cât poate de mult pentru dezvoltarea Ţării, să-i dea ţării un Ideal naţional viabil şi o Direcţie.
Nu de democraţia hoţilor şi a jigodiilor, a tupeiştilor, de luptele dintre partide, de sfâşieri, de găşti
care jefuiesc naţiunea şi care chipurile sunt democratice. Pentru că aşa vrea Occidentul, care este,
săracul de el, în ultima stare de decădere morală, spirituală, educaţională, gata să se prăbuşească !
Occidentul ne impune această democraţie, această cale pentru că ei profită de pe urma dezbinării, a
sărăcirii noastre, a haosului din Ţară ! Occidentul, nici ruşii, nici ungurii nu au nici un interes ca
România şi poporul român să se dezvolte şi să devenim un mare popor şi o mare naţiune. Ei ne vor
mici, hoţi, proşti, debusolaţi, prăbuşiţi în criză morală, educaţională, culturală laşi ca să poată să ne
exploateze cât mai mult ! Ei ne-au vrut Economia distrusă şi transformată în piaţă de desfacere, ca
să fim săracii Europei, ca să ne ia forţa de muncă, să muncim ca sclavii degeaba la ei. Este exact
ceea ce s-a întâmplat datorită trădătorilor de neam şi de ţară, jigodiilor blestemate care au condus şi
conduc România către dezastru !
Noi avem nevoie de un Conductor mare, care să ne da o Credinţă şi un Ideal, stipulate în
Constituţie, în care să credem, care să fie un Mare Reformator, ca Burebista, dar şi un Mare
Educator ! Care să ne ajute, din hoţii, laşii, jigodiile care suntem să devenim un popor muncitor
ca japonezii, disciplinat şi serios ca nemţii, echilibrat şi liniştit ca nordicii, creator cum suntem
noi, cum ne+a dăruit Dumnezeu ! Un popor care să muncească din toate puterile lui pentru
dezvoltarea şi evoluţia sa. un popor în care toţi să muncească potrivit vocaţiilor şi
aptitudinilor din toate puterile lor pentru binele lor şi al Organismului românesc în ansamblul
său !
TEORIA 7.
TEZA NENOROCULUI DE A NU AVEA MARI CONDUCĂTORI ŞI MARI GÂNDITORI
ÎN ISTORIE
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DOMNUL NU NE-A DĂRUIT NICI MARI CONDUCĂTORI NICI MARI GÂNDITORI
POLITICI, MARI SPIRITE, MARI EDUCATORI, MARI MINŢI CARE SĂ NE ARATE CARE
ESTE CEA MAI BUNĂ CALE DE URMAT PENTRU NOI ÎN ISTORIE ! Care să ne înveţe ce
trebuie să facem, cum să ne comportăm în istorie ! Care să ne dea un Ideal naţional care să ne
motiveze, să ne înflăcăreze, astfel încât România să fie o naţiune a bunăstării, cu un nivel de
dezvoltare şi civilizaţie ridicat, cu un popor fericit ! Domnul ne-a dăruit abia acum acea
Doctrină, acea Ideologie care ne va salva în istorie, care va face din noi un popor care să nu
mai sufere. Şi de care am avut atât de multă nevoie !
Aşa cum am afirmat la Teza nr 3, din păcate noi, românii nu am avut mulţi Conductori mari,
care să facă din noi un popor viguros, bătăios, puternic, activ, cu un nivel de dezvoltare ridicat. Noi,
săracii de noi, ne-am târât şi noi prin istorie cum am putut, mai mult pe brânci. Am avut Istoria
câinelui care înoată prin apă şi care de fiecare dată se îneacă la mal ! Nu ştiu dacă sperând să
ajungem la un liman vreodată. Am existat mai mult în inerţia instinctului de conservare. Noi am trăit
în istorie mai mult după expresia lasă-mă să te las. Şi de fiecare dată am zis, bine că am scăpat şi de
data aceasta ! În bunătatea lui Domnul ne-a scăpat de fiecare dată, dar din păcate noi nu am învăţat
nimic din înfrângerile şi eşecurile noastre ! Şi tot din păcate urciorul nu merge de multe ori la apă !
Aşa că trebuie să ne trezim cât mai repede, fraţilor, să ieşim de pe calea aceasta, Calea Morţii şi a
Ruşinii, pentru a o apuca pe calea Demnităţii, a Dezvoltării şi Evoluţiei maximale, singura prin care
ne vom salva !
De exemplu acum, în anul 2008, noi, românii, habar nu avem încotro mergem în istorie, ce vrem
de la viaţă şi de la istorie. NU AVEM UN IDEAL NAŢIONAL ! Nu ştim încotro mergem, nu ştim
de ce occidentul ne-a vândut ruşilor la Ialta în 1945, şi de ce ruşii ne-au vândut din nou
occidentului la Malta în noiembrie 1989 ! Trăim într-o sărăcie şi disperare lucie, ne luăm ca laşii
lumea în cap, nu ştim ce se va întâmpla cu ţara aceasta la anul, suntem conduşi de fel de fel de
Preşedinţi escroci, trădători de neam şi de ţară, inconştienţi, de lichele, de golani şi de derbedei ! De
fapt după căderea lui Ceauşescu România fost condusă şi jefuit de o mafie naţionalo-internaţională
care a spoliat toate bogăţiile ţării, declanşând în ţara aceasta cel mai mare holocaust din istoria
noastră !
Nu ştim ce se întâmplă cu noi, nu avem nici o reacţie în istorie, suntem victimele unei prese
criminale, care ne manipulează şi ne îmbolnăveşte, suntem victimele oamenilor politici care nu
suntem decât nişte criminali, şarlatani, demagogi şi hoţi de drumul mare ! Suntem la urma urmei
victimele noastre înşine ! Suntem un popor care s-a nenorocit pe sine în istorie.
În anul 1960 India avea o populaţie de 300 de milioane de locuitori. În 1938 România, este
adevărat cu Basarabia şi Bucovina avea o populaţie de peste 19 milioane de locuitori. Din 1960
populaţia Indiei s-a triplat, iar din 1938 încoace populaţia României a scăzut. Actualmente mai
suntem în ţară 18 milioane de români, dintre care peste cinci milioane sunt plecaţi la muncă în
străinătate. S-a întâmplat cum a zis Mihai Eminescu : românul tot dă săracul înapoi ca racul !
Deci de aproape un secol noi nu am mai crescut aproape deloc !
Şi lucrul acesta s-a întâmplat în primul rând datorită oamenilor politici mici şi criminali pe acre i.am avut.
Ca şi faptului că nu am avut Gânditori politici, care să ne fi dăruit un Proiect naţional de dezvoltare,
un Ideal naţional, O Ideologie, O credinţă !
Ei bine, le avem acum cu această Doctrină ! Domnul ne-a dăruit în sfârşit acest Proiect naţional,
Idealul naţional de c are aveam nevoie, ca să ne arate calea pe care să mergem, ca şi Strategie pe care
trebuie s-o urmăm, cel puţin un secol de aici înainte dacă vrem să nu dispărem şi să fier ceva de
capul nostru în istorie. Dacă nu dispărem cu toţii, ca popoare şi ca civilizaţie umană acum în anul
2012.
Acum, noi, ca popor şi ca naţiune, suntem într-o stare atât de jalnică şi de periculoasă încât nici
măcar nu mai orbecăim prin istorie ! Suntem ca o vită căzută la pământ, căreia i s-a dat cu parul în
cap ! Singurul lucru pe care l-am făcut după 1989 a fost să jefuim ţara, să ne încăierăm unii cu alţii,

59

aruncându-ne lături în cap, să ne dezbinăm şi să ne certăm tot timpul, să ne plângem şi fugim din
ţară ca potârnichiile !
Lucrul acesta este foarte grav ! Şi el trebuie să înceteze cât mai repede.
Şi iată că el se întâmplă acum cu această Doctrină politică, educaţională, socială şi
economică al cărui rol este acela de a ne arăta Calea pe care trebuie s-o urmăm în istorie
pentru a ne salva ca popor şi ca naţiune, şi pentru a trăi şi românii fericiţi în istorie !
De vină pentru această situaţie sunt mai mulţi factori : În primul rând Învăţământul românesc,
care nu a fost capabil să ne dea Gânditorii politici, gânditori în general, de care am fi avut nevoie.
Ne-a dat ciurucuri, ne-a dat profesori universitari mediocri, care le cer studentelor servicii
sexuale, şi care i-au mită la examene, ne-a dat mediocrităţi cântăreţi şi lingăi ai celor care s-au
perindat la putere !
Noi, credem, cu tărie că această Doctrină este inspirată, şi că ea ne-a fost dăruită de Domnul
pentru a ajuta poporul român să se salveze în istorie. desigur această cale poate fi urmată şi
de alte popoare !
1.Aplecându-ne asupra istoriei descoperim în cultura populară existenţa unui Filon de gândire
politică pe care l-am numi Filonul jelaniei continue. Acest filon se vede foarte bine în poezia lui
Octavian Goga, care îl captează în modul cel mai profund şi expresiv ! În folclor ne plângem
soarta, viaţa. Nu găsim în folclorul românesc, decât cu câteva excepţii, o atitudine activă de
rezolvare a Situaţiei grele în care ne găsim. Creaţiile populare nu vorbesc deloc de o „atitudine
activă, colectivă a poporului”, ci jelania este tot timpul o atitudine individuala.
2. Primul gânditor politic din epoca modernă este Tudor Vladimirescu. El este revoltat împotriva
tagmei jefuitorilor, (tagma jefuitorilor fiind creată tocmai de acele patologii ale psihologiei poporului
român numite de noii) care este cauza răului, şi această cauză trebuie dată jos şi înlocuită cu o
cârmuire dreaptă, cinstită. Pentru epoca aceea era o soluţie bună care rezolva Problema poporului
român. ! De altfel acţiunea lui Tudor Vladimirescu, chiar dacă a eşuat în urma trădării sale, a avut
efecte benefice. Să reţinem această Idee mare, este bine să creăm în istorie acţiuni care produc
efecte benefice pe termen scurt, mediu şi lung. (Şi nu acţiuni care produc efecte negative pe
termen scurt, mediu, lung) Deci, o metodă, o soluţie de a accelera progresul unui Sistem social
naţional este acela de a crea Acţiuni, procese, fenomene care produc efecte benefice. Cu cât mai
multe efecte benefice şi cu cât mai mari cu atât mai bine !
O altă Cale, o altă „Metodă”, de a impulsiona dezvoltarea şi evoluţia unui popor, a unei
naţiuni, în cazul nostru poporul român, este aceea de a crea în istoria lui momente, sau şi mai
bine, perioade cât mai mari, de efervescenţă ideatică, spirituală, de renaştere şi dezvoltare a
culturii, de descătuşare a energiilor creatoare ale poporului respectiv. De crearea a condiţiilor
favorabile ca oamenii de valoare, creatorii unei naţiuni să îşi pună în slujba dezvoltării şi a
evoluţiei naţiunii lor întreaga lor energie !
Un astfel de Moment fericit a fost la noi Momentul patruzeci şi opt, care a stat la baza Revoluţiei
din Ţările Române din anul 1898. Este poate singurul moment din istoria noastră, când, ca şi cum sar fi întâmplat un miracol, vârfurile intelectualităţii, ale poporului român, (în loc să se invidieze şi
să se devore între ei, aşa cum au făcut tot timpul şi cum fac şi azi ! !) s-au unit, fiind chiar prieteni, şi
au lucrat împreună umăr la umăr ca să creeze condiţiile favorabile dezvoltării societăţii româneşti
din momentul acela. A fost un miracol ? S-a datorat acest lucru faptului că majoritatea lor au fost
francmasoni, ne gândim la M Nicolae Bălcescu, la Mihail Kogălniceanu, la C A Rosetti (Nu ştim
dacă Vasile Alecsandri a fost francmason. Ştim doar că el s-a implicat mai puţin în politică,
dedicându-se mai mult scrierii operei sale, şi vieţii tihnite, călătoriilor). A fost voia Domnului,
lucrarea lui, ? cum suntem încredinţaţi ! Oricum, Grupul de patrioţi paşoptişti, faptul că ei nu au avut
orgolii individuale (sau au renunţat la ele !) şi au format Un grup de patrioţi ce şi-a consacrat
energiile dezvoltării neamului lor, este pentru toţi urmaşii lor o mare lecţie de patriotism, de
inteligenţă, de conştiinţă !
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Momentul acest de efervescenţă de la 1848, care a început însă din anul 1840, prin editarea
revistei Dacia Literară, în care este expusă clar ideea că poporul român are o mare putere de creaţie,
că trebuie să renunţăm la literatura comercială care venea din afară, (la importul de cultură străin de
spiritul noastră !) şi că trebuie să punem accentul pe capacitatea noastră de a crea o literatură
naţională valoroasă, este extraordinar de important. ideea este deci de a pune la lucru energiile
creatoare ale românilor ! Scrieţi băieţi, dar numai scrieţi ! Acesta a fost Dictonul acelui
moment istoric ! Creaţi, oameni buni, cât mai mult, români, creaţi cât mai mult şi cât mai
bine, iar creaţia voastră să fie pusă în slujba dezvoltării, a evoluţiei organismului naţional !
Acesta este dictonul nostru din acest moment istoric!
Momentul acesta de la patruşopt (cum îl ironiza Caragiale), energiile declanşate de el au
alimentat, au întreţinut tot ce a urmat după aceea în istorie noastră, în viaţa politică… Fără acest
moment nu ar fi exista mica unire de la 1859, de exemplu, nu ar fi existat filonul patriotic de mai
târziu din cultura şi societatea noastră, care a pus în mişcare dezvoltarea culturală din cea de-a doua
jumătate a secolului XIX.
Este adevărat, din păcate, că politicianismul de mai târziu a fost otrava, boala care a distrus
energiile şi elanul induse de Momentul de efervescenţă culturală declanşat de paşoptişti în deceniul 4
al secolului XIX.
În secolul XX, aşa după cum ştim, nu a mai existat un asemenea moment....Ar fi putut să existe
în perioada interbelică, perioadă în care cultura s-a dezvoltat mult, însă politicianismul (oamenii
politici, marele nostru pericol, de care am vorbit mai sus ) a fost şi de data aceasta factorul care a
ucis creaţia. În perioada comunistă un asemenea moment nu ar fi putut exista., deşi după
liberalizarea din 1964, energiile creatoare ale poporului român au ieşit din nou la suprafaţă, fapt care
ne demonstrează că un asemenea Moment de efervescenţă este uşor de creat…
Un asemenea moment de efervescenţă creatoare ar trebui să generăm, să creăm acum, anul
2008, când cultura română, învăţământul românesc, economia românească, sănătatea, sunt la pământ
! Din păcate tot politicianismul, oamenii politici distrug totul !
Ca să înţelegem mai bine acest moment de efervescenţă culturală şi politică de la 1848, pentru a
putea crea factorii, condiţiile care să genereze în istoria noastră un asemenea moment, sau o perioadă
mai mare, ar fi bine să ne aplecăm din nou asupra lui.
3. Aşadar un mare moment în istoria Gândirii politice, la noi, este Momentul paşoptist,
moment ale cărui reverberaţii au continuat în deceniile următoare, creat de un grup de tineri
intelectuali patrioţi. Ne gândim la Vasile Alecsandri, la Kogălniceanu, la Nicolae Bălcescu, Ion
Ghica, C A Rosetti, Alecu Ruso, Alexandru Ioan Cuza, mai toţi francmasoni, inspiraţi de ideile
revoluţiei franceze… Acesta este unul dintre cele mai fericite momente din istoria noastră. Seamănă
mai degrabă cu un Miracol, aşa cum spuneam. Ideea centrală a Ideologiei paşoptiste este victoria
revoluţiei în Ţările Române, pentru a declanşa forţele progresului şi modernizarea societăţii pe
baze democratice…
Marele gânditor al acestui Moment este Nicolae Bălcescu… A fost un mare nenoroc că această
mare minte a românilor, acest mare patriot a murit foarte tânăr (mereu nu am avut noi, românii,
nenoroc în istorie), pentru că istoria noastră în cea de-a doua jumătate a secolului XIX, şi mai târziu,
ar fi arătat astfel. Nicolae Bălcescu are meritul de a fi pus bazele, împreună cu Mihai Eminescu,
unui curent de gândire social-politică pe care l-am numi Curentul naţional, nedefinit foarte clar,
neconstituit solid în cea de-a doua jumătate a secolului XIX..
În rest gândirea politică a secolului XIX şi a secolului XIX este săracă. Nu avem nici un Proiect
politic valid, care să exprima simţirea şi gândirea, aspiraţiile, durerea şi problemele acestui Popor ]n
Astfel curentul liberal, promovat de Partidul liberal, este de origine francmasonică, străin de
spiritualitatea românească şi de realităţile ţării. Liberalismul românesc nu ne-a ajutat foarte mult în
istorie. Conservatorismul din cea de-a doua jumătate a secolului XIX, şi care punea accentul pe
valorile tradiţionale, pe marea proprietate agrară boierească, a fost un curent fără viitor. Milita
pentru menţinerea marii proprietăţi rurale, şi pentru valorile tradiţiei. Curentul social-democrat, şi
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curentul socialist aduse la noi de Gherea (evreu, francmason) este şi el de origine străină,
francmasonică. Mai târziu, Curentul comunist, apărut la noi o dată cu înfiinţarea partidului
Comunist, în 1921, venea din Rusia, de fapt era tot de extracţie francmasonică, toată echipa lui
Lenin şi Troţki fiind formată din francmasoni şi evrei. Comunismul a fost total străin de firea, de
cultura poporului român, şi a fost impus cu forţa.
Observăm că toate aceste Curente de gândire politică din cea de-a doua jumătate a secolului
XIX şi prima jumătate a secolului XX, şi anume, liberalismul, social-democraţia, socialismul şi
comunismul sunt toate de extracţie francmasonică, străine de noi ! De aceea ele nu au produs
rezultate bune în istoria noastră, a românilor. Şi ne-au făcut mai mult rău decât bine. Curentele de
gândire pe care le întâlnim acum, în România, după căderea comunismului, şi anume, liberalismul
(de dreapta, reprezentat de Polul de dreapta, în principal de Partidul liberal) şi social-democraţia ,
Polul de stânga, reprezentat de PSD, nu sunt curente româneşti, care să fie expresia spiritualităţii, a
simţirii şi a gândirii poporului român, care să răspundă nevoilor realităţii naţionale, ci ele sunt
străine de noi, şi de origine francmasonică.
De altfel aceste curente domină Europa contemporană, ele fiind toate de origină francmasonică.
Aceste curente sunt, liberalismul, (de dreapta), social democraţia, de centru stânga, socialismul, de
stânga, şi comunismul (intrat in deriziune,), toate aceste curente sunt de origine francmasonică, aşa
cum bine se ştie, iar partidele care reprezintă aceste curente sunt toate controlate de francmasonerie.
În realitate, după căderea comunismului, noi nici nu avem partide autentice, ci găşti mafiote de jefuit
ţara. Aceste găşti nu sunt partide pentru că ele nu exprimă interesele românilor, ale categoriilor
sociale, ci au un singur scop, să jefuiască şi să se îmbogăţească, din păcate, cât mai mult !
Aşa după cum se ştie, Europa, Ţările dezvoltate din Europa se găsesc de mulţi ani într-o criză
economică, social, culturală foarte profundă. Uniunea Europeană, Proiect mondial francmasonic, ( ca
şi Experimentul comunist mondial), este posibil să intre mult mai repede decât ne aşteptăm într-o
criză gravă care să ducă, la prăbuşirea, la dispariţia ei. Ba noi, afirmăm, că Uniunea Europeană, ca şi
marele Experiment Mondial Comunist, ca şi marele proces al Globalizării au fost proiectate pentru
a
mări Capitalul mondial, pentru a produce un Capital cât mai mare pentru marile
Bănci mondiale, adică pentru vârful mondial al societăţilor secrete care conduce lumea.
Şi că, atunci când va fi nevoie, acest Vârf mondial al Societăţilor secrete va distruge Uniunea
Europeană, pentru că va avea de câştigat din aceasta, aşa cum a distrus, în mod mascat marele
Experiment Mondial comunist ! Este exact ceea ce urmăresc Iniţiatorii, Creatorii Uniunii Europene.
Este un Proiect, un Experiment foarte subtil, proiectat şi aplicat în practică de Marii Bancheri
internaţionali, şi care va fi distrus tot de ei.
Aşa cum s-a întâmplat cu marele Experiment mondial negativ care a fost Comunismul, pentru că
aceasta le va aduce foarte mulţi bani Marilor Bancheri Internaţionali. Tot ei sunt şi iniţiatorii crizei
petrolului, tot ei sunt şi iniţiatorii Crizei Financiare Mondiale, a Crizei Economice mondiale, al
Războiului împotriva terorismului, (aşa cum au fost iniţiatorii războaielor mondiale), al teroriştilor,
toate aceste împingând Sistemul socio-economic al Civilizaţiei umane către Colapsul final, de care
ne apropiem cu paşi repezi !
TEORIA NR 8.
DOCTRINA PE CARE O ADUCEM NOI ACUM, ÎN ACEASTĂ CARTE,
ESTE DOCTRINA SALVĂRII NAŢIUNILOR ŞI A CIVILIZAŢIEI UMANE, ÎN PRIMUL RÂND
A POPORULUI ROMÂN !
ESTE DOCTRINA SOCIAL-POLITICĂ DE CARE AVEAU NEVOIE POPOARELE ŞI
NAŢIUNILE, PENTRU CĂ ÎN ACEST MOMENT ISTORIC NOI NU ŞTIM ÎNCĂ ÎNCOTRO
MERGEM ! POPOERLE ŞI NAŢIUNILE NU ŞTIU CUM SĂ SE SALVEZE ÎN ISTORIE.
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ESTE DOCTINA DE CARE POPORUL ROMÂN AVEA NEVOIE CA DE AER ! CĂCI EA NE
ARATĂ SINGURA CALE A SALVĂRII, SINGURA CALE DE URMAT !
Aşa după cum vedem cu toţii Criza Economică mondială, Criza generală a Sistemului socioeconomic al Civilizaţiei umane se agravează cu fiecare an, criza Sistemelor socio-economice
naţionale devine tot mai profundă, sărăcia, bolile şi înapoierea cresc vertiginos în lume, încălzirea
globală devine pe zi ce trece mai devastatoare. Actualele Curente politice din Europa, şi din SUA,
cele numite de noi mai sus, toate creaţia Francmasoneriei, nu mai răspund nevoilor societăţii umane,
nu mai sunt capabile să ne ofere soluţii. Este nevoie de un Nou Curent de gândire social-politică, de
un Nou orizont de Gândire social-politică, şi acest Curent este cel pe care îl aducem noi în această
lucrare, Doctrina salvării Sistemelor socio-economice naţionale, şi a Sistemului socio-economic
mondial prin evoluţie, prin lansarea lor pe o traiectorie evolutivă !.
Situaţia Economiilor naţionale de pe planetă, acum în primul deceniu al secolului XXI , acum la
începutul mileniului III, situaţia Sistemului socio-economic mondial este atât de gravă încât
istoria, viaţa, realitatea sunt cele care ne obligă să trecem la construirea Sistemelor socioeconomice de evoluţie ! Acest Curent, această Doctrină social politică pe care noi am numit-o
salvarea Civilizaţiei umane prin dezvoltare şi evoluţie maximală s-a născut în România o dată
cu descoperirea Sistemului socio-economic naţional de evoluţia, lucru care s-a întâmplat în anii
1976-1978. Cartea în care este expusă această Doctrină se numeşte „NOUA ECONOMIE A
SECOLULUI XXI SAU PSIHO-ECONOMIA”, lucrare care se găseşte publicată pe mai multe
reviste internaţionale on-line.
Această doctrină sau acest Curent de gândire social-politică-economică ne spune că Omenirea,
Societatea umană au intrat într-o criză generală şi istorică profundă şi că noi ne putem salva din
această criză prin evoluţie şi numai prin evoluţie, evoluţie care ne va duce pe următorul Nivel de
evoluţie al Speciei şi al Civilizaţiei umane !. Motorul care va determina, care va iniţia şi va produce
evoluţia Sistemelor socio-economice este Sistemul economic de evoluţie, descoperit aici, în
România, şi teoretizat de noi în lucrările „ Sistemul socio-economic de evoluţie” şi „Noua Ştiinţă
economică a secolului XXI sau Psiho-economia, lucrare publicata de mai multe reviste
internaţionale on-line, cum ar fi revista Europa Creştină (site : http.europacrestina.zweipage.de) sau
site-ul Ştefan Dumitrescu (httpŞstefandumitrescu.sapte.ro).
În concluzie una dintre Soluţiile, Căile salvării Omenirii, acum când se apropie colapsul, şi se
vorbeşte despre anul 2012 ca fiind anul sfârşitului lumii, sau al unei translaţii în cea de-a patra şi a
cincia dimensiune, este renunţarea la Sistemele economice capitaliste, renunţarea la actuala
Cale capitalistă de existenţă a Sistemelor economice, gangsteristă, mai bine zis, pe care se află
naţiunile şi Civilizaţia umană, şi trecerea la construirea Sistemelor socio-economice naţionale
de evoluţie !
Curentele de gândire politică dominante astăzi în lume sunt : 1. Curentul social-democrat,
(Doctrina social-democrată) după care se conduc partidele social-democrate din spaţiul Europei în
primul rând, 2. în al doilea Curentul pe care l-am numi Democraţia creştină, (Doctrina Creştin
Democrată) după care se conduc partidele democrat creştine, să le numim aşa, care sunt partide de
dreapta, 3. Curentul socialist (Doctrina socialistă) promovat de partidele socialiste, care sunt
puţine, şi foarte puţin influente, acum după prăbuşirea comunismului, care a produs demonetizarea
Socialismului 4. Curentul Comunist (Doctrina Comunistă), care a avut o largă răspândire în lume
până în anul 1989, când au căzut regimurile comuniste din fostul lagăr socialist, acum aflat într-o
recluziune aproape totală, şi 5, Curentul naţionalist, care stă la baza Doctrina partidelor Naţionaliste
Aceste curente de gândire social-politică şi economică sunt de acum vetuste. Ele nu mai au
nimic de oferit societăţii umane ! Societăţile naţionale din ţările dezvoltate, deşi sunt societăţi de
consum, se scufundă într-o criză umană, educaţională, culturală, economică ce se adânceşte
continuu.
Aceste curente de gândire nu mai sunt capabile, deci, să le ofere soluţii societăţilor naţionale de azi.
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Doctrina evoluţionistă, curentul evoluţionist în Gândirea social-politică (îl numim aşa pentru că
această Doctrină are la bază ideea Evoluţiei), care afirmă Teza că Evoluţia Sistemelor socioeconomice este singura Cale care ar propulsa Societatea umană pe cel de-al Doilea nivel de evoluţie
al Omului, al Omenirii, în istoria sa , ni se pare a fi singura Doctrina capabilă să scoată Omenirea
din criză, din cel mai mare impas istoric ! !
Acest Curent evoluţionist (Doctrina trecerii Societăţii umane de la Sistemele socio-economice
capitaliste la construirea Sistemelor socio-economice care produc în primul rând Evoluţie) ni se pare
a deschide un nou Orizont fertil în istoria Civilizaţiei umane !
Această Teză este valabilă pentru toate Sisteme socio-economice din lume, deci şi pentru
Sistemul socio-economic din România.
TEORIA NR 9.
RENUNŢAREA CÂT MAI REPEDE LA ACTUALA CALE
PE CARE EVOLUEAZĂ ROMÂNIA,
LA ACTUALA IDEOLOGIE,
PENTRU A TRECE
LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE,
ADICĂ SĂ INTRĂM O DATĂ PENTRU TOTDEAUNA ÎN ISTORIE PE CALEA EVOLUŢIEI !
Revenim la poporul român şi la istoria noastră dureroasă din ultimele două veacuri, am văzut
că pe parcursul ultimelor două veacuri Gânditorii noştri politici au fost incapabili să gândească un
Curent de gândire politică, socială care să răspundă necesităţilor şi aspiraţiilor poporului român.
Curentele liberal, social-democrat, socialist, comunist fiind străine, importate, de sorginte
francmasonică, ele nu au răspuns necesităţilor, aspiraţiilor specifice ale poporului român !. Iar
Curentul de gândire social-politică pe care l-am denumit naţional, şi care a existat în istoria noastră,
nefiind perfecţionat, nefiind dezvoltat din punct de vedere filozofic, economic, logic, încât să devină
un Curent bine definit, şi viabil, astfel încât să ghideze dezvoltarea şi evoluţie naţiunilor în secolul
XX, a rămas doar la stadiul incipient.
În gândirea social-politică românească acest Curent de gândire, pe care îl numim naţional (nu
naţionalist) îşi are izvorul în gândirea paşoptistă, şi a fost dezvoltat de Nicolae Bălcescu şi Mihai
Eminescu. (Tot din Curentul paşoptist, foarte bogat în idei, s-a dezvoltat mai târziu viguros
Liberalismul… De altfel Francmasoneria, în lupta ei împotriva nobilimii şi a Imperiilor din secolul
al XIX-lea, pe care a reuşit să le distrugă, cea care stă în spatele revoluţiilor de la 1848 din Europa, a
sprijinit până târziu încoace, după primul război mondial, dezvoltarea Naţiunilor, teza dezvoltării
naţiunilor ! (pentru că această teză, acest ţel le satisfăcea atunci marilor bancheri europeni
interesele.. Acum dimpotrivă, vârful francmasonic mondial susţine globalizarea şi distrugerea
naţiunilor, pentru ca aceasta le aduce Marilor bancheri internaţionali bani şi putere !)
La noi, Partidul Naţional Român din Ardeal, cel care a luptat pentru Unirea Ardealului cu Ţara
mumă, a luptat pentru Idealul naţional, filonul său principal de gândire a fost naţional. Constituirea
şi dezvoltarea liberă a naţiunilor pe baze democratice, teza preşedintelui american, Willson.
În perioada interbelică, tocmai pentru că această Doctrină naţională nu a fost suficient de
fundamentată au apărut la noi, prin desprinderea din Partidul Naţional Ţărănesc, mai multe partide
naţionaliste, naţionale, neavând nici ele o Doctrină bine configurată, ci doar idei difuze care
prefigurau o Ideologie naţională. Aceste partide s-au măcinat în lupte intestine, fiind distruse de
politicianismul gregar şi de inconştienţa, de demagogia oamenilor politici, care treceau de la un
partid la altul, care se sfâşiau în urma dizidenţelor şi a luptelor intestine. Unele dintre ele au fost
efemere, ca ciupercile după ploaie, altele, cum a fost Mişcarea legionară, a făcut, în ultima parte,
grave greşeli. Politicianismul interbelic a fost furibund, ca şi politicianismul din perioada comunistă
şi postcomunistă la noi (de fapt politicianismul a fost vital, şi furibund tot timpul la noi, fiind una
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dintre principalele patologii ale Psihologiei poporului român şi ale clasei intelectuale), şi a făcut pur
şi simplu ravagii, îmbolnăvind întreaga viaţa socială şi culturală a ţării. Ne-a nenorocit acest
politicianism, foarte bine susţinut, hrănit de celelalte patologii ale psihologiei poporului român şi ale
clasei intelectuale de la noi, adică de Axiofagie, de Egoplsm, de Inteligenţa negativă, de Atomită.
Acum, după 1989, situaţia poporului român, a naţiunii române este cât se poate de dezastruoasă.
Suntem în anul 2008, deci la 18 ani de la căderea Dictaturii române, sărăcia este devastatoare în
Românie, criza morală, criza culturală, educaţională la fel. Politicienii sunt o haită imensă care mint,
se fac că se luptă între ei, dar care de fapt se înţeleg foarte bine când este vorba să se îmbogăţească şi
să jefuiască ţara !
Statul român în realitate a dispărut după căderea lui Ceauşescu, Partidele sunt incapabile să
realizeze în practică, NU SALVAREA ŢĂRII, (ele nici măcar nu sunt capabile să se gândească la
lucrul acesta !) ci măcar Programe care să ducă la îmbunătăţirea vieţii românilor.
Două Institute de sociologie din Bucureşti, care fac prognoza demografică a populaţiei
României ne spun că cercetarea lor arată limpede că după 2015-2020 numărul ţiganilor va depăşi în
România numărul românilor, ALTFEL SPUS SUNTEM UN POPOR PE CALE DE DISPARIŢIE !
Pentru că în momentul în care numărul ţiganilor va depăşi numărul românilor noi vom deveni a doua
etnie în stat (care Stat?, că el nu mai există, este un Pseudo Stat sau un Antistat, din punctul nostru
de vedere !), deci vom fi etnie nu vom mai fi popor ! Către această realitate îngrozitoare ne
îndreptăm inexorabil. Lucrul acesta îl ştim cu toţii, îl vedem cu ochii, îl ştiu ţiganii, îl ştiu până şi
oamenii simpli. Vladimir Trebici Directorul Institutului de demografie a atras de mulţi ani atenţia
asupra catastrofei demografice pe care o trăieşte poporul român ! Şi totuşi nimeni nu are nici o
reacţie. Nu vorbim de politicienii români, de aceste jigodii, scârnăvii ale neamului românesc, de
aceste gunoaie ale ţării, de aceşti criminali nerozi, şi care sunt cel mai mare pericol pentru ţară
(deci politicienii români sunt un pericol pentru ţară, ca să ne fie foarte limpede acest lucru !).
Eu vorbesc despre oamenii de ştiinţă, despre dascăli, despre intelectualitate, despre ţărani,
despre societatea românească şi despre poporul român în ansamblul său ! Faptul că poporul român
este incapabil de a avea o reacţie în faţa dispariţiei sale din istorie ne spune foarte limpede că suntem
un popor slab, un popor bolnav, un popor incapabil de reacţie în istorie ! Acesta este încă un
argument foarte solid al dispariţiei noastre !
În concluzie, poporul român şi naţiunea română se găsesc în cea mai gravă şi periculoasă
fundătură istorică, din existenţa noastră ca popor. Ne găsim în situaţia de a dispărea ca popor
şi ca naţiune din istorie ! Sunt cele mai mari şanse de a dispărea datorită faptului că suntem un
popor grav bolnav, un popor cu o psihologie bolnavă, sinucigaşă, incapabil să ne organizăm, şi să
rezolvăm problemele pe care ni le pune istoria. Tot ceea ce s-a întâmplat cu noi după cel de-al
Doilea război mondial, când am fost vânduţi ruşilor, când ne-am vândut noi singuri lui Stalin, prin
Lovitura de stat de la 23 august 1944, şi nu am avut nici o reacţie, alta decât docilitatea, duplicitatea,
laşitatea, dar mai ale ceea ce s-a întâmplat cu noi după căderea comunismului în decembrie 1989,
când ne-am jefuit şi ne-am distrus economia, iar peste 5 milioane de români au fugit repede să
lucreze în alte ţări, în loc să ne fi unit cu toţii ca să salvăm ţara, sau măcar să facem ceva pentru ea,
totul demonstrează lucrul acesta.
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TEORIA NR 10

TEORIA CLASEI INTELECTUALE ROMÂNEŞIT BOLNVE, CANCERIGENE, CREAŢIE
ŞI EFECT AL POPORULUI ROMÂN, SLAB ŞI BOLNAV.
POPORUL ROMÂN FIIND UN POPOR SLAB ŞI BOLNAV, FOARTE BOLNAV,
DEFECTELE SALE ŞI PATOLOGA SA S-AU TRANSMIS CLASEI INTECTUALE
ROMÂNEŞTI !. DE ACEEA ESTE POSIBIL CA EL SĂ DISPARĂ FOARTE UŞOR ÎN
ISTORIE.
CU ALTE CUVINTE ESTE PRESDISPUS DISPARIŢIEI.
INEXISTENŢA ÎN ACEASTĂ PERIODĂ ISTORICĂ A NICI UNEI CLASE SOCIALE
PATRIOTICE, PUTERNICE !
Tot ceea ce s-a întâmplat cu poporul român în perioada comunistă dar mai ales după căderea
Dictaturii comuniste demonstrează, deci, lucrul acesta, că suntem o naţiune şi un popor bolnave !.
Datorită patologiilor psihologiei poporului român, a căror amploare a crescut în ultimul secol,
adică datorită Axiofagiei, Egoplasmului, Politicianismului, Inteligenţei negative, Atomitei, datorită
comunismului, perioadă în care omul a fost învăţat să fie duplicitar, să mintă, să se ascundă, datorită
educaţiei proaste, datorită altor cauze, noi, poporul român, fiind un popor foarte bolnav,
autodistructiv, toate acestea şi-au pus amprenta asupra profilului moral, spiritual, şi politic al clasei
Intelectuale româneşti !
În faţa istoriei, a problemelor pe care ni le pune istoria suntem slabi (proverbul, „Dă, Doamne,
mintea românului a de pe urmă” ! şi „Să moară capra vecinului”!), suntem un popor „lasă-mă să te
la”, suntem dezbinaţi, laşi, invidioşi, bolnavi de axiofagie, de egoplasm, de Inteligenţa negativă,
punem interesele noastre personale înaintea celor naţionale. Ei bine toate aceste caracteristici au
dus la formarea unei clase intelectuale laşe, egoiste, politicianiste, dedublată, în care patologiile
psihologiei poporului român se manifestă cu o forţă şi mai mare ! Mecanismul acestui proces,
pe care l-am studiat cu atenţie, pe care l-am analizat cu atenţie, l-am descompus în elementele şi
mecanismele sale, şi l-am expus în mai multe lucrări ale noastre, este foarte complex, profund şi
subtil. Nu ne oprim acum asupra lui.
Spunem doar că datorită acestui fapt, că suntem un popor bolnav, şi o clasă intelectuală şi mai
bolnavă, în care foarte mulţi suntem hoţi, laşi, hoţia intrându-ne pur şi simplu în sânge, o avem în
codul genetic, datorită faptului că suntem înclinaţi către dezbinare, către invidie, datorită faptului că
suntem un popor şi o clasă intelectuală de nepatrioţi, că numărul patrioţilor este mic, datorită faptului
că suntem bolnavi de axiofagie, de egoplasm, că Inteligenţa negativă la noi este dominantă, datorită
faptului că România este obiectul unui mare Război mascat, şi efectele acestui război sunt
catastrofale şi o profunde ( fără ca poporul român, dar mai ales clasa intelectuală, să reacţioneze, să
fie capabil de realizare), datorită faptului că politicienii noştri, care provin în totalitate din clasa
intelectuală, majoritatea lor fiind jigodii, şi interesaţi numai de îmbogăţirea personală, datorită
faptului că am intrat în Uniunea Europeană, unde suntem obligaţi de ei să facem anumite lucruri,
datorită şi altor cauze, va fi foarte greu, foarte greu, dacă nu imposibil ca noi, românii, să ne
redresăm, să ne salvăm în istorie. Şansa noastră de a ne salva în istorie ca popor şi ca naţiune,
de a intra pe o traiectorie evolutivă şi a ajunge o mare naţiune şi un mare popor este foarte
mică. şi asta în primul rând datorită clasei intelectuale româneşti, care arată ca politicienii
noştri, şi care va da numai politicieni corupţi !
Am avea nevoie acum de intelectuali, patrioţi adevăraţi, care nu prea există. Am avea acum
nevoie de oameni de ştiinţă, de economişti buni, de conductori buni, de dascăli buni, de
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administratori, de medici care să îşi pună viaţa în folosul semenilor, a naţiunii. Avem nevoie de
oameni care să tragă tare ! Or pentru majoritatea românilor, a intelectualilor în primul rând, poporul
, naţiunea nu există. În primul rând pentru politicieni, pentru aceste jigodii şi bestii, pentru aceşti
nenorocitori de ţară, poporul şi ţara nu există.
Intelectualitatea este laşă şi foarte bolnavă de axiofagie, de egoplasm, de inteligenţă negativă,
de atomită, toţi dacă ar putea să fie şefi de partide politice, să înfiinţeze o mie de partide în ţară
numai pentru a se da mari, pentru a obţine posturi de conducere ! Toţi ar vrea să fie prim miniştri, să
fie bogaţi peste noapte.
Şi nu în ultimul rând Organismul socio-economic românesc este foarte sărăcit şi foarte bolnav,
epuizat. Oamenii nu mai cred în nimic. Clasa Intelectuală este lipsită de energie şi de suflu patriotic.
Şi ce este şi mai rău ea este exemplu negativ pentru celelalte clase sociale. Clasa muncitoare pe care
s-a sprijinit Regimul comunist şi care forma grosul partidului Comunist Român, s-a dovedit la fel de
laşă ca intelectualitatea românească. Au fugit cu toţii ca potârnichiile să lucreze în străinătate pentru
a se îmbogăţi. Iar clasa ţărănească a fost distrusă pur şi simplu !
Lucrurile sunt foarte grave, foarte periculoase în cazul nostru al românilor.
Doctrina noastră, aceasta pe care o citiţi acum, ţine seama de lucrul acesta, ia în considerare
această realitate dureroasă şi pleacă de la ea, în construirea atât a Doctrinei salvării poporului român
şi a lansării lui pe o Traiectorie evolutivă, cât şi a Strategiei, a Căii prin care noi, românii ne putem
salva în istorie !
Subliniem acest lucru : aceste patologii al psihologiei poporului român, ale clasei intelectuale,
defectele noastre, ale românilor ne-au făcut foarte mult rău în istorie, şi ne fac. Şi asta nu de ieri, ci
de veacuri. De exemplu,. Dezbinarea, Atomita Axiofagia, Invidia, Egoplsmul, Politicianismul sunt
patologii genetice, pe care le avem în codul nostru genetic, pe care le moştenim de la traci, de la
daci, pe care le avem în subconştientul nostru colectiv.
Pe parcursul Istoriei noastre aceste defecte şi patologii s-au manifestat sub diferite forme şi neau făcut foarte mult rău, practic ne-au nenorocit pur şi simplu. Subliniem lucru acesta, tocmai de
aceea va fi foarte greu să fie tratate, şi tratarea lor va fi dificilă, foarte grea, se va face într-o
perioadă mare de timp. aici rolul esenţial revine atât conducătorilor, celor care vor aplica în
practică această Doctrina, dar şi educaţiei, şcolii şi familiei în primul rând !
În acelaşi timp precizăm lucrul acesta, tratarea acestor defecte este absolut necesară. Într-un timp
cât mai scurt trebuie să devenim un popor cinstit şi disciplinat ca nemţii, muncitor ca japonezii, şi
inventiv, creator, însuşirile acestea de creativitate Domnul ni le-a dăruit cu prisosinţă, numai că noi
va trebui să învăţăm să le folosim în scopuri pozitive. Să ne transformăm Inteligenţa negativă în
Inteligenţă pozitivă !
Subliniem de asemenea lucrul acesta : că singurul mod de a scăpa de aceste defecte, patologii
ale psihologiei noastre, cu alte cuvinte singura modalitate de a nu mai fi un popor mic, slab şi
bolnav şi de a deveni un popor şi o mare naţiune, este Calea pe care o indicăm noi aici ! Este
calea pe care ne-o arătă Doctrina de faţă !
Precizăm încă o dată că dacă nu vom ţine cont de faptul că suntem un popor slab şi bolnav, şi o
clasă intelectuală şi mai bolnavă şi nu vom urmări însănătoşirea morală a poporului român, a clasei
intelectuale, a celorlalte clase şi pături intelectuale, transformarea poporului român într-un mare
popor, cu un nivel moral, educaţional şi cultural ridicate, pe o perioadă de timp cât mai scurtă, nu
vom izbândi niciodată. nu vom realiza nimic în istorie, vom rămâne acelaşi popor bolnav şi
mic, care va dispărea cât de curând !
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TEORIA NR 11
TEORIA NECESITĂŢII REVOLUŢIEI AUTENTICE ÎN ROMÂNIA.
(REVOLUŢIA AUTENTICĂ ÎNSEMNÎND TRECEREA LA CONSTRUIREA SISTEMULUI
SOCIO-ECONOIC DE EVOLUŢIE ! ACEASTA ÎNSEMNÂND SALVAREA ROMÂNIEI ŞI
TRECEREA EI PE CALEA EVOLUŢIEI)
ACEASTA FIIND SINGURA CALE A SALVĂRII ROMÂNEI ŞI A LANSĂRII EI PE
CALEA DEZVOLTĂRII ŞI A EVOLUŢIEI
Aşa după cum am văzut situaţia Naţiunii române, a Economiei româneşti, a Culturii, a
Învăţământului românesc, a Sistemului de sănătate este foarte gravă, situaţia Naţiunii române şi a
poporului român este cu Adevărat disperată.
România poate ieşi din această Situaţie disperată numai într-un singur mod : trecând cât mai
repede şi în condiţii cât mai bune la construirea în România, pentru prima dată a Sistemului socioeconomic de evoluţie, sistem economic descoperit de noi, primul Sistem economic din istoria care
produce evoluţie, care-şi produce propria sa evoluţie pe linia de evoluţie a vieţii, care produce
evoluţia omului !
Această revoluţie ar fi trebuit să se facă imediat după căderea dictaturii comuniste, după 1989….
În acel moment era nevoie de o Revoluţie autentică în România. Din păcate lucrul acesta nu s-a
întâmplat…(este adevărat că la acel moment istoric oricine ar fi preluat Putere în România nu ştia să
facă revoluţia…. Pentru simplu motiv că nu aveau cunoştinţă de descoperirea Sistemului economic
de evoluţie, descoperire care fusese făcută totuşi în România în anii 1976-1978, când fusese
descoperit Sistemul economic socialist de evoluţie, descoperire care a fost prezentată Preşedintelui
de atunci, Nicolae Ceauşescu, dar care a fost sabotată !)
Deci, în anii 90, după căderea Dictaturii comuniste în România, care se crampona de putere,
era momentul realizării în România a unei revoluţii autentice. Adică trebuia trecut la construirea
unui Sistem socio-economic care să-şi producă dezvoltarea şi evoluţia sa !
Momentul a fost pierdut, ratat…. Cei care au preluat Puterea după căderea lui Ceauşescu,
neocomuniştii lui Iliescu, au fost interesaţi de îmbogăţirea lor. La fel, toate partidele şi toţi oamenii
politici care au fost la Conducerea României pe diferite nivele, nefiind patrioţi, nu au fost absolut
deloc interesaţi de binele ţării şi al românilor ! Ci doar de îmbogăţirea lor... În realitate Puterea a fost
şi este deţinută în România de o mafie naţională şi transnaţională, care a profitat de situaţia creată, şi
care adunându-se în haită a trecut imediat la jefuirea Economiei.
În acest moment istoric, anul 2008, România se găseşte, (de fapt se găseşte în această situaţie de
mult timp) aşa cum am văzut în faţa a două alternative :
1. Situaţia României este atât de gravă şi de periculoasă încât dacă vom merge pe calea pe care ne
găsim acum ne va merge din rău în mai rău şi vom dispărea ca naţiune şi ca popor.
2. Or, vom trece la Calea preconizată de noi, şi de Doctrina salvării poporului român şi lansarea
României pe o traiectorie evolutivă, adică vom trece la construirea în România a Sistemului
socio-economic de evoluţie, acest fapt însemnând realizarea în România a celei mai Mari
Revoluţii din istoria noastră. o revoluţie mai mare şi mai importantă decât revoluţia din
ţările române din anul 1848, singura revoluţie din istoria noastră. De această revoluţie depinde
deci soarta noastră, a românilor…
În concluzie în mod normal această revoluţie (modelul descris de noi în această Doctrină, şi nu altul
!) este imperios necesară în România. Pentru că altfel crăpăm, pierim ! Altfel spus, este inevitabilă.
Din păcate însă datorită faptului că poporul român are defectele despre care am vorbit, datorită
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faptului că Intelectualitatea românească este o clasă laşă, egoistă, trădătoare, datorită faptului că
România este Obiectul şi Victima unui Mare şi Subtil Război mascat din partea unor Forţe oculte,
datorită faptului că este condusă de o Mafie transnaţională, datorită partidelor politice care nu vor
lăsa ciolanul, datorită altor cauze…este posibil ca această revoluţie paşnică, economică,
educaţională, spirituală să nu se întâmple în România.
Şi atunci situaţia noastră se va înrăutăţii şi mai mult ! Înrăutăţindu-se situaţia naţiunii române şi
mai mult, românii văzând că nu se mai poate, că vom dispărea, poate atunci, în ceasul al 12-lea le va
veni mintea la cap şi vor hotărî să alegem această Cale. Vor îmbrăţişa deci această Doctrină, fapt
care va fi benefic pentru toţi !Adică se vor înscrie în Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei României !

TEORIA NR 12
TEORIA APLICĂRII PE CALE PAŞNICĂ, EDUCAŢIONALĂ, DEMOCRATICĂ A ACESTEI
DOCTRINE ÎN PRACTICĂ.
TRECEREA PE CALE PAŞNICĂ ŞI DEMOCRATICĂ,
ÎN URMA UNUI REFERENDUM, ÎN URMA CONVINGERII ÎNTREGII SOCIETĂŢI
ROMÂNEŞTI, PRIN VOTUL ÎNTREGULUI POPOR,
LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ÎN ROMÂNIA
CA să trecem la aplicarea în practică a Doctrinei Salvării Poporului român, şi la lansarea României
pe o traiectorie evolutivă, sau altfel spus ca România să treacă la construirea Sistemului socioeconomic de evoluţie, Cale care ne va salva ca popor, va scoate Economie românească din criză şi
o va lansa pe o traiectorie evolutivă, va trebui ca mai întâi pe cale democratică şi paşnică,
precizăm , nu în urma unei lovituri de stat sau revolte, forţa care doreşte să salveze poporul
român şi România să preia puterea. Aşa cum partidele de azi ca să ajungă la putere obţin puterea
în urma câştigării alegerilor.
Dar ca să câştigăm Puterea mai întâi trebuie înfiinţat Partidul care să câştige puterea, Partid care
doreşte să salveze România din actuala criză îngrozitoare, care are ca ţel trecerea la construirea în
modul cel mai optim şi cât mai repede a Sistemului socio-economic de evoluţie.
Ca să existe acest partid el trebuie înfiinţat. Partidul care va salva România şi care va trece apoi
la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie se va numi PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI
EVOLUŢIEI ROMÂNIEI. Ţelul lui, scopul pentru care există el va fi dezvoltarea maximală şi
evoluţie României pe o traiectorie evolutivă ! Construirea în România a Sistemului socioeconomic de evoluţie, cel mai performant şi uman Sistem economic din istorie !
Dar ca să se realizeze lucrul acesta acest Partid va trebui să fie înfiinţat, şi în al doilea rând să
fie atât de puternic, de numeros, de convingător încât, nu numai să câştige alegerile, dar să
treacă imediat la Construirea Sistemului Socio-economic de evoluţie !
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TEORIA NR 13

TEORIA CELEI MAI BUNE CĂI DE DEZVOLTARE ŞI DE EVOLUŢIE
A NAŢIUNII ROMÂNE ŞI A POPORULUI ROMÂMN.
TEORIA SALVĂRII POPORULUI ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE ŞI LANSAREA LOR PE O
TRAIECTORIE DE DEZVOLTARE ŞI DE EVOLUŢIE MAXIMALE !
Aşa după cum ştim istoria poporului român a fost istoria unui popor chinuit şi umilit, jefuit şi
exploatat. Am văzut în general din ce cauze s-a întâmplat lucrul acesta. În primul rând din cauza
noastră, a defectelor şi a patologiilor psihologiei noastre, a psihologiei poporului român, şi în al
doilea rând din cauza altora, din cauza Imperiilor din jurul nostru, a altor cauze !
Cauza principală în ultimele două veacuri a faptului că România nu s-a dezvoltat mult ( cât ar
fi trebuit, cum ar fi fost bine) şi că poporului român i-a mers prost au fost politicienii şi sistemul
politic. (Politicienii fiind expresia clasei intelectuale, iar clasa intelectuală românească fiind O
CLASĂ BOLNAVĂ, expresia poporului român, a unui popor a cărui psihologie era marcată de
mari patologii !) Ticăloşii aceştia au nenorocit România. Ca şi faptul că ne-au lipsit gânditorii,
mari gânditori, ne-au lipsit patrioţii, ne-au lipsit dascălii mari ai neamului, (aşa cum Profeţii au fost
marii dascăli ai poporului evreu, care din punct de vedere educaţional şi istoric au jucat un mare rol
în evoluţia poporului izraelian ! !)
Tocmai pentru că poporul român a avut o istorie chiuită, datorită faptului că am fost şi suntem
un popor necăjit şi batjocorit, tocmai pentru că Organismul românesc se află acum în cea mai gravă
şi periculoasă situaţie istorică, este bine ca acest popor, ca naţiunea română să apuce pe calea
cea mai bună, pentru a ieşi din situaţia de criză în care ne găsim, pentru a nu dispărea în
istorie, şi pentru a ajunge o mare naţiune.
Pe noi ne-a interesat forte mult găsirea acestei căi de dezvoltate şi evoluţie a României,
care este cea mai bună cale ! Aceasta este cea mai bună Cale, şi trebuie să intrăm cât mai repede
pe această cale !
De o sută de ani datorită partidelor politice care s-au mâncat între ele, nefiind interesate
niciodată de Calea cea mai bună pe care ar trebui să se dezvolte România, (nefiind interesate în
primul rând de poporul român şi de România !) datorită faptului că nu se ştia nimic de Sistemul
economic de evoluţie, Guvernele României au bâjbâit întotdeauna în istorie, nefăcând mai nimic ca
să-i meargă bine ţării. Ca România s-o apuce întins pe calea dezvoltării ! Că dezvoltarea maximală
a României era cea mai bună cale, cea mai bună soluţie pentru poporul român în istoria sa !
Acum ştim ce trebuie să facă România şi poporul român ca să le meargă foarte bine, s-o apucăm
pe Calea dezvoltării şi a evoluţiei maximale cât mai urgent ! Adică să renunţăm la Sistemul
economic capitalist şi la actualul Sistem politic, şi să trecem cât mai repede la construirea
Sistemului socio-economic de evoluţie ! Această Teorie este valabilă pentru orice Sistem socioeconomic naţional de pe glob. Fie că este el dintr-o ţară săracă sau foarte dezvoltată, ca SUA şi
Japonia ! Această teorie este valabilă desigur şi pentru sistemul socio-economic al Civilizaţiei
umane !
Cu cât vom trece mai repede la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie cu atât mai bine
! Cu cât întârziem mai mult va fi cu atât mai rău !
Omenirea, ca şi naţiunea română nu trebuie să mai aştepte, să mă întârzie, să mai accepte acest
capitalism nenorocit, pe care ni-l recomandă liberalii, partidele social-democratice, sau partidele
comuniste şi Occidentul, care ne-a făcut mai mult rău în istorie decât bine ! Acum am descoperit
care este cea mai bună Cale, (o cunoaştem) , pe care trebuie s-o urmeze societăţile naţionale şi
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Civilizaţia umană, mergem pe ea ! Mi-aş dori ca în primul rând noi, românii, să apucăm pe această
cale !

TEORIA NR 14
TEORIA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI PE CALE RADICALĂ, (DAR
DEMOCRATICĂ, ŞI UMANĂ, FĂRĂ UTILIZAREA VIOLENŢEI )
ÎMBINATĂ CU TEORIA UTILIZĂRII PAŞILOR MICI ŞI A FRUCTIFICĂRII TUTUROR
FACTORILOR POZITIVI CARE POT DETERMINA DEZVOLTAREA ŞI EVOLUŢIA
SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC !
Situaţia sistemului socio-economic românesc este atât de gravă pentru că sărăcia, mizeria,
delăsarea, disperarea sunt atât de mari în ţara aceasta, încât ar fi normal şi bine să ieşim cât mai
repede din această situaţie, din starea aceasta proastă !
Dacă ne închipuim că tărăgănând, amânând trecerea la construirea Sistemului socio-economic de
evoluţie sau mergând în continuare pe Calea pe care ne găsim acum, recomandată de aceste găşti de
jefuitori şi mincinoşi numite Partide politice, şi de Occident, căruia îi convine o Românie care este
piaţă de desfacere pentru el, va fi bine de noi, ne înşelăm ! Aceasta este Calea care ne duce la
dezastru şi la dispariţia noastră ca naţiune şi popor ! Este calea pierzaniei !
Calea cea mai bună este aceasta de a trece cât mai repede (radical) dar şi în cele mai bune
condiţii, într-un mod optim, inteligent, şi de a construi într-un timp cât mai scurt Sistemul
socio-economic de evoluţie românesc ! Nu mai avem timp de pierdut. Ne găsim în ceasul al
doisprezecelea ! De aceea trecerea la un proces de dezvoltare maximală şi la construirea Sistemului
socio-economic de evoluţie trebuie să se facă într-un mod optim, în cel mai eficient şi înţelept mod,
dar cât mai repere şi pe un front cât mai larg. (Adică în mod radical) În acelaşi timp o dată cu
trecerea radicală la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, la accelerarea dezvoltării,
trebuie să utilizăm toate condiţiile posibile, toate modalităţile posibile (Teoria paşilor mici şi
mijlocii !) care pot să ajute societatea umană să evolueze !
Aceasta ar fi cea mai bună Cale şi Modalitate de a scoate Organismul românesc din criză, din
boala în care zacem de mult timp ( boală lungă, moarte sigură !) şi de a-l plasa pe o Traiectorie
evolutivă !

TEORIA NR 15
TEORIA PARTIDULUI EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL
ŞI
A STATULUI EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL,
FORŢELE CARE VOR REALIZA ŞI VOR CONDUCE ÎN PRACTICĂ SISTEMUL
SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE.
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NECESITATEA ÎNFIINŢĂRII PARTIDULUI EDUCAŢIONAL EVOLUTIV ŞI A
STATULUI EDUCAŢIONAL EVOLUTIV
Sistemul socio-economic naţional evolutiv românesc nu va apare de la sine în istorie. Ar fi o
iluzie să credem că actualele partide politice vor lăsa Ciolanul şi se vor autodesfiinţa renunţând la
avantajele lor, pentru a lupta ca Sistemul socio-economic capitalist să devină Sistem economic
evolutiv !
Ca românii să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, care este un Sistem
cu un Nivel educaţional foarte ridicat, Sistemul socio-economic de evoluţie fiind prin esenţa sa un
Sistem educaţional, un Sistem care produce educaţie, este nevoie de Forţă politică, socială care să
militeze pentru trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie. Deci ca România să
intre pe Calea unei dezvoltări şi evoluţii accelerate, substanţiale, va trebui să apară Forţele politice,
sociale care vor realiza acest lucru. Care îşi vor asuma realizarea acestui Obiectiv, realizarea acestei
sarcini istorice măreţe !
Aceste Forţe vor trebui să fie create. Apariţia acestei Doctrine este primul pas pe Calea
apariţiei şi a dezvoltării Partidului şi a Statului evolutiv şi educaţional.
Pentru aceasta va trebui să apară pe scena politică a României un Partid absolut cinstit,
format din oameni cinstiţi, muncitori, demni, drepţi (nu din politicieni jigodii !, aşa cum sunt
partidele politice postcomuniste, care au nenorocit România) care să îşi propună, să îşi asume
sarcina de a trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie ! Un partid care să nu
mai permită îmbogăţirea celor care sunt mai vicleni şi mai rapace, mai cinici (dotaţi cu Inteligenţă
negativă !), care se îmbogăţesc pe căi necinstite şi nu prin muncă, aşa cum s-a întâmplat după 1990
la noi, cu oamenii de afaceri, care au pus mai presus interesele lor egoiste decât interesul general al
ţării şi care s-au îmbogăţit apelând la modalităţi imorale !
Pentru aceasta este necesar să apară Partid patriot, format din oameni patrioţi, care să
ţină la acest neam, să iubească această ţară şi să lupte pentru creşterea acestui popor şi a
acestei Ţări ! Or va exista un asemenea partid în ţară, şi vor exista oamenii care să formeze
acest partid, ori nu se va putea realiza în România trecerea la construirea Sistemului socioeconomic de evoluţie… Altfel spus această Ţară nu va putea fi salvată în nici un caz !
Este deci imperios necesar, absolut necesar să apară un Partid format din oameni cinstiţi, din
oameni muncitori, demni, din oameni cu un nivel educaţional şi cu o conştiinţă înaintată. Aţi văzut
că după 1990 nu s-a mai vorbit absolut deloc despre omul cu o conştiinţă înaintată, şi că educaţiei,
omului educat, culturii nu li se mai acordă nici o importanţă ? Lucrul acesta se datorează faptul că
în Sistemul economic capitalist, în societatea bazată pe Economia de piaţă fiinţa umană nu mai are
nici o valoare, nu mai are o dimensiune culturală şi educaţională, ci totul este marfă, reclamă,
vânzare, comerţ. De aceea trebuie să renunţăm cât mai urgent la Sistemul economic capitalist şi să
trecem la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie !
În primul rând însă trebuie să ajutăm să apară acest Partid. Subliniem acest lucru, până acum în
Istoria României nu a existat un asemenea partid cinstit şi bun. Toate partidele pe care le-am avut
până acum în istoriei, pe care le-a avut acest popor, au fost Partide rele. Partide de demagogi, de
oameni puşi pe căpătuială. ! Pentru că au fost formate din oameni politici, de fapt din Găşti politice,
care exprima interesele unei singure categorii sociale. Pentru că au fost Instrumentul, mijlocul unor
Găşti de oameni interesaţi de Putere, pentru a-şi satisface interesele lor, Poporul român fiind lăsat la
urmă, sau neintrând în calculele lor.
Astfel partidul Conservator din cea de-a doua jumătate a sec XIX a fost Partidul marilor
proprietari de pământ. Politicienii acestui Partid şi-au urmărit interesele lor, nu şi pe ale ţărănimii,
sau pe ale Ţării în general. Partidul liberal, partid francmasonic, a fost partidul burgheziei în
ascensiune. În anul 1907, anul Răscoalei Ţărăneşti, Partidul Liberal a fost la Guvernare. Politicienii
acestui Partid nu au fost interesaţi ca ţăranii români s-o ducă bine, ca problema ţărănească să fie
rezolvată, ca Ţara să progreseze ? Absolut deloc. ! In timpul Primului Război mondial Partidul
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liberal a avut grijă de interesele lui comerciale, ale burgheziei şi ale comercianţilor, armata ţării
fiind lăsată neînarmată, dezbrăcată, prost hrănită. Din acest punct de vedere Conductorii Partidului
liberal au fost nişte criminali. Mareşalul Ion Antonescu le-a spus în faţă acest Adevăr. Nu putem să
spunem însă că liberalii au făcut numai rău !
Partidele politice interbelice, partidul Liberal şi PNT au fost partide prin excelenţă
politicianiste, formate din politicieni demagogi, interesaţi numai de putere şi de interesele lor.
Partidul legionar ar fi putut să fie un partid bun pentru Ţară, la un moment dat ei au şi fost votaţi de
popor, adică a devenit Partidul numărul 1 al Ţării. Da., dar au făcut mari greşi, au fost autorii
multor asasinate, de aceea s-au şi compromis în istorie.
Partidul Comunist care a venit pe scena politică după al doilea Război mondial a fost impus din
afară, de Stalin, o dată cu venirea pe tancuri a grupului moscovit condus de Ana Pauker... Până în
1945 el a fost o Agentură de spioni şi terorişti a lui Stalin în România ( Internaţionala a doua
comunistă), care milita pentru dezmembrarea Ţării, iar până în 1964, când Gherghiu Dej a reuşit
să obţină o minimă independenţă, a fost Unealta cotropitorului rus, care a bogat intelectualitatea
românească în puşcării, care a distrus clasa ţărănească, şi care a jefuit bogăţiile ţării ca să le dea
sovieticilor. Un partid criminal, deci !
Târziu, între 1964 şi 1975 acest Partid, deci Partidul comunist român )P PCR) a fost un partid
bun pentru ţară. După 1980, cuplu Ceauşescu a confiscat întreaga Putere a Partidului, şi a ţării, fapt
care a dus la mari greşeli făcute de Conducerea ţării, la înfometarea românilor.
Partidele de după 1989, FSN-PSDR-PSD, deci partidul
născut de partidul comunist,
neocomuniştii vopsiţi, conduşi de Grupul Iliescu, partidul, PNL, înfiinţat de Câmpeanu, PNTCD,
continuatorul PNŢ, interbelic, condus de Corneliu Coposu, Partidul Conservator, al lui Dan
Voiculescu, cel care a pus mana pe fondurile lui Ceauşescu, UDMR, partidul maghiarilor, au fost
Partide catastrofale. PD-PDL, partidul lui Traian Băsescu, rupt din FSN, Partidul România Mare,
înfiinţat de Corneliu Vadim Tudor, cu aprobarea lui Petre Roman, partidul unei persoane, au fost
partide catastrofale, participând direct la distrugerea economiei româneşti şi a organismului social.
De fapt ele nici nu au fost partide politice în adevăratul sens al cuvântului, ci Găşti, exprimând
interesele unor Grupuri de interese, expresie foarte folosită în epocă.
Partidul acesta, al Dezvoltării şi Evoluţiei maximale, urmează să fie deci Primul partid
bun pentru Ţară şi pentru neamul acesta, in istoria poporului român !. Dacă va fi aşa, va fi
bine ! dacă nu, dacă va fi şi el tot un partid politicianist, ca toate partidele de până acum,
înseamnă că nu este nimic de capul nostru, al românilor în istorie, şi că totul este pierdut ! Că
nu suntem capabili nici măcar să ne salvăm în istorie !
Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei Maximale este împotriva violenţei,a răzbunării şi a pedepsi
cu moartea. Fiind un Partid educaţional, care pune accentul pe educaţia şi evoluţia societăţii,
lucrurile acestea ii sunt străine. Iar dacă va folosi mijloace de constrângere o va face în
situaţii grele, atunci când alte mijloace nu mai sunt eficiente, o va face cinstit şi drept, tot cu
scopul de a educa şi de a-l ajuta pe om să creeze la capacitatea lui maximă !
În Sistemul socio-economic de evoluţie se pune accentul în primul rând pe stimularea
creativităţii, pe stimularea şi încurajarea fiinţei umane de a realiza t mai mult în viaţa, şi nu
pe constrângere.
Să sperăm că Domnul se va mili de noi şi Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale
(PDEMR) va fi un partid bun, care va reuşi să salveze România şi poporul român în istorie.
Pentru aceasta el va trebui să se înfiinţeze cât mai repede !
Deci acest va trebui să fie un partid neapărat bun, pentru că altfel ne ducem din istorie. Iar
sărmanul popor român va suferi în continuare, umilit, călcat în picioare până când va dispera
definitiv !
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TEORIA NR 16
TEORIA STATULUI EVOLUŢIONIST PUTERNIC LA ROMÂNI,
A UNUI STAT PUTERNIC, DREPT, PARENTAL, EDUCATIONAL, CARE SA FIE AL
TUTUROR ROMÂNILOR
Teoria aceasta a unui stat puternic, care sa fie drept şi cinstit, şi care să fie al tuturor românilor,
;i deloc al hoţilor, şi care să fie un Stat bun pentru toţi locuitorii săi, este foarte importantă. Pentru
că ea, această Teorie, este chiar premisa apariţiei acestui Stat.
Partidul dezvoltării şi al evoluţiei maximale este premiza şi Creatorul acestui Tip de stat, care
apare pentru prima dată în Istorie. Obiectivul acestui Stat este construirea Sistemului socioeconomic de evoluţie în România. Care este singura Cale prin care poporul acesta se poate salva în
istorie, prin poate să asigure bunăstare materială tuturor oamenilor, pe care societatea românească
nu a avut-o niciodată, prin care poporul român poate deveni într-o perioadă scurtă de timp UN
MARE POPOR ! Poporul român prin educaţie şi cultură, prin muncă, prin dezvoltare şi evoluţie,
trebuie să devină într-un timp istoriceşte scurt unul dintre Marile popoare ale Europei, iar ulterior
unul dintre Marile popoare ale lumii. România devenind şi ea una dintre Marile Naţiuni ale lumii !
Deci : 1. Construirea Sistemului socio-economic de evoluţie este primul Obiectiv, Scopul
principal al Statului evolutiv şi educaţional românesc
2. Ajutarea poporului român ca să devină unul dintre marile popoare ale lumii, şi transformarea
României într-un dintre cele mai mari şi dezvoltate naţiuni a lumii este al doilea Scop principal, 3.
Poporul român ca să ducă o viaţă demnă, în bunăstare, ca să fie un popor fericit trebuie să aibă un
nivel înalt de dezvoltare şi evoluţie, trebuie să fie un popor disciplinat, inteligent, creativ, muncitor
!.
Ca Statul evolutiv românesc să poată să realizeze aceste Obiective principale el va trebui să fie : 1
. un stat patriot şi inteligent, format din oameni inteligenţi
2. va trebui să fie un stat puternic, un stat centralizat, Creierul puternic şi foarte capabil al întregului
Sistem socio-economic evolutiv, capabil să rezolve toate problemele pe care istoria şi contextul
social şi politic le pune poporului român, naţiunii române. 3. Fiind un stat educaţional El este
împotriva pedepsei la moarte, împotriva răzbunărilor politice, împotriva violenţei, utilizând în
primul rând metodele educaţionale.
Noi combatem teza Vârfului financiar mondial, şi al Societăţilor secrete care conduc lumea, cei
care scenarizează istoria omenirii de două veacuri, şi care au adus prin manipulare, prin războaie,
pseudorevoluţii, prin utilizarea războaielor economice, psihologice, informaţionale, educaţionale
societăţile umane şi omenirea în halul de sărăcie, de mizerie şi destructurare în care sunt acum,
Teoria că Statul este un Instrument de conducere perimat. Ei sunt duşmanii mascaţi ai popoarelor şi
ai naţiunilor cărora vor să le distrugă statele, ca să poată să îşi realizeze ei interesele criminale, să le
distrugă Economiile, Culturile, Sistemele de învăţământ, ca să poată să pună într-un final mâna pe
Puterea mondială, pe întreaga civilizaţie umană. Nu ! Statul ca instrument de Autoconducere al unei
Naţiuni este perimat, ci Statul capitalist, cel care creează şi conduce Sistemele economice
capitaliste.
Deci ca Statul evolutiv românesc să poată să îşi îndeplinească misiunea, să realizeze scopurile
pentru care există ca Stat, el trebuie să fie 1. puternic, 2. inteligent. 3. dar mai trebuie să fie un Stat
cinstit şi drept. Noi, românii, nu prea am avut parte în istoria noastră de un Stat cinstit şi drept, ci
mai mult de un stat hoţ, de un stat al hoţilor, al celor care s-au aflat la putere, care s-au folosit de
Statul român ca să îşi realizeze ei interesele.
Ei bine, de data aceasta cu Statul român evolutiv şi educaţional, apare un Stat cinstit şi drept,
un stat paternal, un stat bun, care este al tuturor românilor, pentru că are grijă de toţi românii.
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Nu este numai un stat al unui Grup de interese, aşa cum a fost Statul român până azi în istorie,
şi cum este acum Antistatul român din perioada post comunistă, ci este un stat al tuturor cetăţenilor,
este tata şi mama lor. El este cel care asigură, susţine creşterea demografică a populaţiei într-un rit
accelerat (peste 3-4 la sută), cel care asigură condiţiile de formare, educaţionale, cel care le dă
locuri de muncă şi case oamenilor…potrivit Contractului încheiat între Stat şi cetăţeni, pentru că
Statul evolutiv este, aşa cum am spus este un Stat contractualist.
Cel care asigură şi răspunde pentru creşterea accelerata a economiei, a ştiinţei, a culturii, a
învăţământului, căci fără această creştere nu poate fi asigurată creşterea demografică a Societăţii.
Nu poate fi asigurată bunăstarea oamenilor, nu pot fi asigurate nici măcar condiţiile minime de
existenţă aşa cum se întâmplă în România acum în perioada postcomunistă. În cazul în care Grupul
de oameni, care formează Statul, nu pot asigura o Conducere bună a Sistemului socio-economic
evolutiv, nu pot asigura aceste ritmuri de creştere, Grupul de oameni care formează statul însemnă
că sunt incapabil şi va fi înlocuit cu alţi oameni mai buni, mai inteligenţo, mai profesionişti ! Statul
Evolutiv este un Stat maximalist şi le asigură oamenilor toate condiţiile pentru a produce cât mai
mult, şi pentru a avea toate condiţiile de trai, dar le şi cere cetăţenilor, să fie buni cetăţeni, să fie
cinstiţi, corecţi, disciplinaţi, să fie muncitori şi creativi, să dea tot ce pot, tocmai pentru a ajuta
Sistemul socio-economic de evoluţie să se dezvolte şi să evolueze mai repede şi bine.
Statul evolutiv şi educaţional nu acceptă existenţa statului liberal, statul neintervenţionist în
treburile societăţii. Dimpotrivă Statul evolutiv, dând libertatea de a munci şi crea oamenilor,
asigurându-le toate condiţiile pentru a crea cât mai mult, atunci când se ivesc probleme care necesită
intervenţia Statului va interveni imediat şi va rezolva toate problemele care se ivesc !
Statul evolutiv pune accentul în primul rând pe stimularea creativităţii, şi a muncii făcută din
pasiune şi dragoste !
Statul evolutiv promovează numai tipul de libertate pozitiv (oamenii au libertatea de a face cât
mai mult ceea ce este bine) şi îngrădeşte libertatea de tip negativ, interzicându-le oamenilor să facă
activităţi care au efecte negative ! Societatea şi Sistemul socio-economic de evoluţie, al viitorului
cu cât urcă pe Linia de evoluţie devin tot mai preciste, antientripoce, au nevoie de un nivel
educaţional tot mai ridicat, în care este nevoie de precizie, disciplină, dar şi de armonie, de
inteligenţă. Cu cât urcă pe linia de evoluţie Sistemele socio-economice naţionale devin tot mai
pretenţioase, tot mai disciplinate, precise, economicoase, în care neglijenţa, întâmplarea, libertăţile
nepermise, viclenia oamenilor, hoţia, corupţia nu mai au ce căuta. De aceea el va fi un stat foarte
disciplinat, raţional, puternic (în sensul ca va avea o mare capacitate şi putere de analiză, de sinteză,
de rezolvare a problemelor, de control, de intervenţie), precis, inteligent, bazându-se tot timpul pe
cel mai noi descoperiri ale ştiinţei, odată ce este stat evolutiv. Nu se poate să evoluezi în istorie
decât dacă pui bază pe cercetare, pe inteligenţă, pe talentele şi vocaţia oamenilor, pe creativitate.
Statul evolutiv este un Stat creştin, un stat care aplică în practică preceptele morale ale
creştinismului !
Numai în această Situaţie, având aceste calităţi, Statul evolutiv poate construi şi conduce
Sistemul economic de evoluţie, poate salva Civilizaţia umană. Cu libertăţile şi cu haosul din
societatea românească de azi, chipurile democratică, ne ducem dracului !
TEORIA NR 17
TEORIA NECESITĂŢII UNUI NOU TIP DE STAT, A UNUI NOU TIP DE PARTID
POLITIC, A UNUI NOU TIMP DE SISTEM SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL ÎN
ISTORIA ROMÂNIEI.
ACEST TIP NOU TIP DE PARTID ESTE PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI,
NOUL TIP DE STAT ESTE STATUL EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL, IAR NOUL TIP DE
SISTEM ECONOMIC ESTE SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE. ELE
FORMEAZĂ ÎMPREUNĂ O UNITATE.
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Când definitivăm această Doctrină, în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie 2008, Statele
Unite ale Americii sunt zguduite de cea mai mare Criză financiară şi economică pe care a cunoscuto America, dar şi
Omenirea. Congresul SUA va trebuie (acesta este Planul de salvare al
Sistemului financiar american, şi implicit al Sistemului Economic al SUA, de către Statul American
) să plătească peste 700 de miliarde de dolari, atât se estimează că ar costa salvarea Sistemului
bancaro-financiar al Statelor Unite. O dată cu salvarea Sistemului financiar american se speră ca va
fi salvată şi Economia Statelor Unite, cea ce poate să nu fie adevărat. ADEVĂRUL ESTE CĂ
Economiştii, Ştiinţa economică nu au mai fost confruntaţi până acum cu o situaţie atât de gravă, cu
o prăbuşire atât de mare a celui mai mare Sistem financiar din lume, care ameninţă să tragă după el
nu numai Economia SUA, dar şi Economia mondială. Se apreciază că această Criză Economică
este mai mare şi mai periculoasă decât Criza economică din anii 1929-1933 care a provocat criza
Economiilor din întreaga lume, având consecinţe nefaste, dramatice pentru miliarde de oameni. !
În cazul în care Casa Albă şi Congresul nu vor reuşi să salveze Sistemul financiar-bancar
american efectele prăbuşirii Economiei americane se vor resimţi în lumea întreagă.
Unii analişti au pus producerea acestei Mari Crize pe seama procesului de globalizare, alţii au
afirmat că este urmarea unui Scenariu al Marilor bancheri mondiali, (ceea ce este adevărat. Biserica
Anglicană îi acuză direct pe aceşti bancheri mondiali de crearea intenţionată a acestei crize, ), alţi
economişti denunţă greşelile de management făcute de către Marile Bănci Americane, care ar fi
provocat prăbuşirea Sistemului bancar american, eveniment dureros în urma căruia ei, marii
Bancheri internaţionali ies în câştig.
Unii economişti au afirmat că această criză ar fi de fapt o criză a creditelor, cauzată de corupţia
din sistemul bancar.
Adevărata şi profunda cauză care a provocat această Criză, este o cauză mai veche şi mult mai
gravă şi care nu este luată în considerare de guvernele Ţărilor dezvoltate şi de către economiştii
acestor ţări, deşi suntem convinşi că ei cunosc adevărul. Cauza prăbuşirii Sistemului bancar şi al
Economiei americane este cea pe care am expus-o noi în această Teorie, şi anume faptul că
Sistemul economic capitalist este un sistem învechit care şi-a epuizat resursele şi limitele, care
nu mai este capabil să răspundă provocărilor istoriei, nu mai este capabil să rezolve
problemele pe care i le pune Societatea umană, istoria, încercările la care îl supune epoca pe
care o traversăm ! Modul în care Economia americană s-a dezvoltat, provocând războaie şi
revoluţii în afară, de pe urma cărora a beneficiat este unul negativ, care va duce la prăbuşirea
întregii societăţi americane. A întregii Civilizaţii !
Modul cum Marii bancheri Internaţionali concep îmbogăţirea lor prin manipularea naţiunilor,
a guvernelor, a Civilizaţiei umane, provocând războaie militare, economice, psihologice, culturale,
educaţionale, distrugând Economiile altor ţări, etc este unul care va duce Omenirea la dispariţia
totală, la prăbuşire.
Cum se poate salva SUA din această situaţia tragică şi periculoasă, şi o dată cu ea cum îşi pot
salva Economiile Ţările dezvoltate ? Foarte simplu, să nu mai meargă pe Calea pe care au mers
până acum şi care este o CALE NEGATIVĂ. O Cale care le va duce la ruină provocând mari daune,
mari tragedii popoarelor, naţiunilor, miliardelor de fiinţe umane de pe această Planetă !
Societăţile umane, Civilizaţia umană are nevoie de un nou Sistem socio-economic, şi acesta
este Sistemul socio-economic de evoluţie, tema centrală a acestei Doctrine ! Dacă Societatea
umană nu trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie noi nu avem nici o şansă în
istorie !
Dar ca Societăţile naţionale să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie
este nevoie de un nou Tip de partid şi de un nou Tip de Stat, care au altă filozofie, altă logică, altă
mentalitate, altă ideologie, şi anume ideologia construirii sistemelor socio-economice de evoluţie,
a sistemelor socio-economice umane, educaţionale, care pun accentul pe dezvoltare şi evoluţie.
singurele care vor salva Societăţile umane ! Criza financiară care zguduie Statele Unite în acest

76

moment ne spune tocmai lucrul acesta, Capitalismul este o cale negativă, care ne duce la pierzanie,
trebuie să renunţăm urgent la el şi să trecem la construirea sistemului socio-economic de
evoluţie!
Dar nu numai Statele Unite sunt zguduite de Criza profundă căreia nu ştiu cum să-i mai facă
faţă. Toate Ţările dezvoltate sunt cuprinse de o criză profundă şi generalizată, ale cărei efecte se tot
acumulează de ani de zile, criza devenind tot mai profundă şi mai greu de rezolvat. Ţările din lumea
a treia se găsesc şi ele în aceiaşi criză profundă, situaţia lor fiind şi mai dramatică pentru că ele se
scufundă în sărăcie şi mizerie… pe când societăţile din Ţările dezvoltate se scufundă în criză
morală, existenţială şi supraconsum, în incultură şi boli psihiatrice..
Ce este şi mai rău este faptul că la ora actuală Omenirea, Oamenii de ştiinţă, Economiştii,
Politologii, Sociologii, de oamenii politici nu mai vorbim nu ştiu cum să ieşim din această criză.
Cum pot ţările lor ieşi din această fundătură istorică. Pentru că această este adevărul, Civilizaţia
umană, Ţările dezvoltate, Sistemele socio-economice ale planetei să găsesc cu toate într-o fundătură
istorică, într-o macro-situaţie negativă, autodistructivă, din care nimeni nu ştie cum să iasă. Lucrul
acesta ni-l spune foarte limpede Prăbuşirea Sistemului financiar al Statelor Unite.
Calea prin care Ţările dezvoltate, toate Sistemele socio-economice de azi pot să iasă este Calea pe
care o arătăm noi în această Doctrină, şi anume trecerea la construirea Sistemelor socioeconomice de evoluţie.
Dar ca omul să poată trece, pentru prima dată în istorie la construirea Sistemelor socioeconomice de evoluţie, este neapărat necesară înfiinţarea partidului dezvoltării şi evoluţiei
maximale, care, în urma câştigării alegerilor în mod democratic va veni la putere şi va înfiinţa
statul evolutiv şi educaţional .
Aşa cum este nevoie de un nou Tip de Partid, Partidul dezvoltării şi evoluţiei maximale, de un
nou Tip de stat, Statul educaţional şi evolutiv şi de un nou Sistem socio-economic, de Sistemul
socio-economic de evoluţie, în istoria omenirii, în plan mondial, la fel este nevoie de această nouă
Unitate triontică ( Partid, Stat, Sistem socio-economic de evoluţie) şi în Istoria României ! Pentru
că acest tip de Sistem socio-economic, acest Tip de stat, Statul evolutiv, şi de Partid au fost
descoperite şi teoretizate în România ar fi bine ca ele să apară pentru prima dată în România !
Lucrul acesta nu depinde de noi, depinde de Dumnezeu în primul rând şi de români !
Aşa cum bine ne dăm seama, Partidul, Statul şi Naţiunea evolutivă, formează o Unitate Triontică,
în sensul că una fără alta nu pot exista. Cu siguranţă că această Unitate va juca în istorie un rol
important, pentru că Omenirea nu are altă cale, ORI EVOLUEAZĂ ORI SE PRĂBUŞEŞTE. La
baza acestei Unităţi triontice stă desigur Doctrina salvării sistemelor socio-economice naţionale
prin evoluţie !
În cazul nostru, al Românei, am văzut că Statul feudal românesc, cu puţine
excepţii, s-a comportat prost în istoria noastră, el nereuşind să rezolve nici Problema
poporului român, nici Problemele societăţii româneşti.
Nici Statul burghez sprijinit de partidele burgheze, de partidele politice burgheze, care au
venit la Putere în urma unor alegeri mai mult sau mai puţin trucate, începând cu cea de-a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu aur reuşit să rezolve nici Problema istorică a
poporului român, nici problemele Societăţii româneşti… Ce au făcut liberalii în istoria
noastră ? Foarte puţin.
Nici Statul comunist român şi partidul său, care au condus România aproape o jumătate de
secol, nu a reuşit să Rezolva problema fundamentală a Naţiunii şi a Poporului român, şi nici
celelalte probleme ale societăţii româneşti.
Aşa după cum observăm între Doctrină partidele politice şi Stat există o strânsă legătură.
Statul fiind creaţia unei Doctrine şi a unui partid, sau a unor Partide politice. În cazul României noi
nu am avut până acum acea Doctrină, acel Partid politic şi acel Stat care să fi servit România şi
poporul român, foarte bine. Din aceasta cauză ne-am târât ca nişte amărâţi prin istorie !
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Credem că lucrul acesta se întâmplă acum, după apariţia Doctrinei Salvării naţiunilor prin evoluţie,
o dată cu înfiinţarea partidului evolutiv.

II

CALEA ŞI STRATEGIA SALVĂRII POPORULUI ROMĂN
DE LA PRĂBUŞIREA LUI TOTALĂ, DE LA POSIBILITATEA DISPARIŢIEI SALE
DIN ISTORIE, LA ŞANSA DE A DEVENI UNUL DINTRE CELE MAI MARI POPOARE
ALE LUMII !
LANSAREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC PE O LINIE DE
EVOLUŢIE

1
PRIMUL PAS, PRIMA ETAPĂ CĂTRE SALVAREA NOASTRĂ DEFINITIVĂ ÎN
ISTORIE,
CREAREA DOCTRINEI SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A NAŢIUII ROMÂNE ŞI
LANSAREA LOR PE O TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ. CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIOECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC !
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CALEA ŞI STRATEGIA SALVĂRII POPORULUI ROMĂN
1
PRIMUL PAS, PRIMA ATAPĂ, CREAREA DOCTRINEI SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI
A NAŢIUII ROMÂNE ŞI A LANĂRII LOR PE O TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ.
CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC !

Doctrina Salvării poporului român, în acest moment istoric, şi pentru totdeauna în
istorie, prin DEZVOLTAREA ŞI EVOLUŢIA SA MAXIMALĂ, PRIN ÎNCORDAREA DIN
TOATE PUTERIE A TUTUROR ROMĂNILOR, A ÎNTREGULUI POPOR, prin trecerea la
o etapă istorică nouă în care ne vom folosi toate energiile şi toată inteligenţa pentru a ne
dezvolta şi pentru a evolua cât mai mult, este singura noastră Teorie, care ne arată singura
Soluţia şi singura noastră Cale de a ne salva în istorie, de a fi un popor normal, un popor
dezvoltat, fericit, sănătos, şi de a deveni în câteva decenii unul din marile popoarele ale lumii.
O ALTĂ TEORIE NU MAI EXISTĂ ! !
Nu putem încă aprecia importanţa ei. Dar ea este primul pas serios făcut către momentul în
care Naţiunea română va ieşi din criză, (din lunga ei criză istorică) va fi lansată pe o traiectorie
evolutivă şi va fi o Mare naţiune. Ca orice Proiect social-politic important, ca orice mare realizare
istorică, (din acest moment, anul 2008, această Doctrină istorică face parte din cultura şi din istoria
culturii, a gândirii politice româneşti ca orice Operă spirituală care a fost materializată, care poate să
fie citită, comentată, perfecţionată etc ) aceasta a trebuit mai întâi să fie proiectată mental, să existe
în Planul mental. Proiectul acesta mintal s-a născut după mulţi ani de căutări, de meditaţie, de
raţionamente, de analize, etc ! Importanţa ei extraordinară constă în aceea că ea conţine Planul,
proiectul Căii prin care poporul român se va salva în istorie. Că în sfârşit există acest plan, chiar
dacă deocamdată el este doar pe hârtie. acesta este un mare lucru !
Un alt merit al acestei Doctrine este acela că ea îmbogăţeşte Gândirea românească, şi cultura
română, că ea trezeşte la realitate şi la creaţie gândirea românească în general, (clasa intelectuală,
clasa politică, poporul român !) gândirea poporului român despre el însuşi şi soarta lui în istorie!
Că ea abordează şi încearcă să rezolve pentru prima dată în istoria noastră cea mai mare şi cea
mai importantă problemă din istoria noastră, a poporului român !
Autorul acestei Doctrine crede cu umilinţă şi sinceritate că aceasta este cea mai bună Doctrină
social-politică pe care o avem până acum în istorie. Că această Doctrină realmente le oferă
românilor cea mai bună soluţie de a ne salva în istorie şi de a avea şi noi, românii, în sfârşit, o
istorie normală, fericită, şi nu una nenorocită, cum am avut până acum. Credem de asemenea
cu sinceritate şi cu tărie că această Doctrină este cea mai bună pentru o lungă perioadă de timp.
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Pentru cel puţin un secol sau două secole, dacă această Omenire nu se va autodistruge între timp !
Desigur că ne punem şi problema ca Proiectul nostru socio-politic să nu fie unul utopic, să fie unul
realist, dar să nu aibă nici o şansă în istorie, din cauza mai multor factori, interni (Puterea actuală,
mafia naţională, lipsa de reacţie a poporului român, patologiile psihologiei poporului român,
laşitatea intelectualităţii româneşti etc ) sau externi, aceştia fiind foarte mari, greu, dacă nu
imposibil de luptat cu ei, şi puternici, ne gândim la Marile Puteri, la Marii bancheri internaţionali,
care controlează şi manipulează Civilizaţia umană, istoria, la un context nefavorabili ! .
Şi totuşi, după ani lungi de meditaţie dureroasă, am ajuns la această concluzie, acest Proiect nu
este utopic, pentru că el propune societăţii umane un proiect social-politic logic, care pleacă de la
psihologia oamenilor, de la specificul cultural şi de la o cunoaştere profundă a Sistemelor
socio-economice, şi este nu numai singurul Proiect logic care realizează o îmbunătăţire a
Sistemului socio-economic naţional, ci şi unul care poate fi transpus uşor în realitate.Putem
trece şi mâine la construirea în România a Sistemului socio-economic românesc (aşa cum am fi putut
trece uşor în anul 1978, în România, de la Sistemul economic socialist la construirea Sistemului
socio-economic socialist de evoluţie, şi aceasta ar fi fost salvarea noastră a românilor) pentru că el
convine oamenilor, fiinţei umane, şi societăţii româneşti. Că el poate fi realizat fără costuri, prin
schimbări benefice, uşor de realizat, profitabile pentru toţi oamenii, pentru toţi românii !
viaţa , istoria ne obligă să renunţăm la Sistemul economic capitalist şi să trecem la Sistemul
economic de evoluţie !
De exemplu, noi, românii, înainte de 1990, am trăit într-o Societatea socialistă, într-un Sistem
socio-economic prost, în care nu aveam libertatea de a gândi şi de a crea, în care cei care luau
deciziile erau puţin, în care dacă erai un mare creator trebuia să fugi din ţară ca să îţi publici
lucrările! De la acel Sistem economic socialist am trecut la Sistemul economic capitalist şi vedem
că acesta este cu mult mai prost, mai nociv decât Sistemul economic socialist. Că dacă avem
libertatea de a gândi şi de expresie, aceasta nu ne-a folosit la nimic. Ba ne-a făcut foarte mult rău,
pentru că ne certăm unii cu alţii tot timpul în viaţă, dar şi la televizor, şi ne mâncăm şi ne distrugem
unii pe alţii ! Profitând de această libertate hoţii fură într-un hal fără de hal ! Că în acest Sistem
economic capitalist Economia românească a fost jefuită într-un mod inimaginabil, că societatea,
cultura, învăţământul s-au prăbuşi de tot… Că ne merge din ce în ce mai rău, că salariile, şi pensiile
sunt mici, abia dacă ne asigură supravieţuirea ! Or faptul acest ne obligă, sau ar trebui să ne oblige
de la sine, pur şi simplu, pe noi, pe români, ca să dorim să trăim într-un Sistem economic şi mai
uman şi mai performant !
În privinţa faptului de a fi O DOCTRINĂ UTOPICĂ, trebuie să spunem că ne-am gândit şi că
ne gândim de ani de zile la lucrul acesta. Că ne-am pus această problemă de mii de ori.
Cât despre faptul că Doctrina noastă este realistă şi benefică, dar că ea nu va putea fi aplicată în
practică, din cauza unor factori interni şi externi, există şi această posibilitate. Pentru că cei care sunt
acum la Putere nu vor lăsa ei Ciolanul aşa de uşor din mână, ba dimpotrivă vor face tot ce este
posibil pentru a se menţine la Putere, pentru a-şi menţine privilegiile şi bogăţia, chiar dacă aceştia
sunt cei puţini, iar cei mulţi suferă îngrozitor. Am văzut cu toţii că politicienii sunt cei mai mari
mafioţi, hoţi, cele mai mari jigodii, că ei nu au nici ţară, nici mamă şi nici tată, că neruşinarea şi
cinismul lor sunt fără margini. Deci există şi această posibilitate, pe care, iată, am luat-o în calcul.
Ne gândim în acelaşi timp că bunul Dumnezeu nu va permite la nesfârşit ca această clasă
politică, vai, ca aceşti hoţi şi mincinoşi să condamne la sărăcie, la mizerie şi suferinţă un popor
întreg ! Iar la nivel mondial o Omenire întreagă ! Şi în ultimul rând sperăm că oamenii, românii nu
vor fi ei atât de tâmpiţi, chiar atât de proşti şi de sinucigaşi încât să voteze la nesfârşit cu aceste Găşti
mincinoase de hoţi, numite Partide politice, chipurile că aşa este democratic. Că ne impune Europa
democraţia şi economia de piaţă, această păcăleală enormă ! Că vom accepta ca nişte oligofreni acest
Sistem politic pluripartidist la infinit ! Că vom suporta aceşti oameni politici care jefuiesc România
de 18 ani ! Noi aşa credem că Domnul ne va da mintea românului a de pe urmă, şi chiar Îl rugăm
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din toată inima, stăruitor, să ne dea multă minte, ca să renunţăm la acest Sistem economic capitalist,
pentru a trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie !
Deci această doctrină a salvării României şi a plasării ei pe o traiectorie evolutivă, altfel
spus să trecem la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, este foarte importantă
pentru că ea ne luminează într-un fel viitorul, ea încearcă să rezolve o dată pentru totdeauna,
subliniem acest lucru, marea problemă a poporului român, existenţa lui, pentru totdeauna, în
condiţii bune în istorie ! Pentru că ea ne dă încredere în noi şi ne mai dă o şansă în istorie !
Vom mai stărui puţin asupra acestei idei : am văzut, şi ne-am convins singuri că Sistemul
socio-economic capitalist nu ne mai ajută, ba dimpotrivă ne face foarte mult rău. De aceea este bine,
este normal să renunţăm la el şi să trecem să realizăm în practică un Sistem economic mai bun,
superior ! Acesta fiind Sistemul socio-economic de evoluţie !
Am văzut că în Istoria noastră, Liberalismul, ca Doctrină, nu ne-a făcut nici el bine. A generat
politicianismul virulent, neruşinat din cea de-a doua jumătate a secolului XIX, (care s-a perpetuat de
atunci, astfel că îl vedem astăzi şi mai virulent !) formează fiinţa umană ca pe o fiinţă politicianistă,
setoasă de putere, cinică ! Nu a fost o Soluţie socio-politică bună. Să ne gândim că între 1880 şi
1907 au avut loc răscoale ţărăneşti în ţara noastră, că viaţa ţăranului a fost întotdeauna grea, că
mizeria şi înapoierea au făcut ravagii. Că liberalismul şi în perioada interbelică ne-a făcut de
asemenea mai mult rău decât bine !
După 1990 guvernarea liberală a nenorocit pur şi simplu România ! Situaţia industriei, a
agriculturii, a culturi, a învăţământului, a sănătăţii este catastrofală. În patru ani liberalii nu au fost în
stare să construiască decât 5 km de autostradă ! Fapt care i-a făcut să fie băşcălia celorlalte partide !
Or lucrul acesta este foarte grăitor ! Lucrul acesta ne spune că atât Doctrina liberală, cât şi PNL nu
sunt numai ineficiente, dar sunt şi periculoase pentru România şi pentru poporul ei !
Doctrina Ţărănistă, (a PNT) s-o numim aşa, neînchegată, şi neclară din punct de vedere teoretic,
conceptual, nefundamentată economic, psihologic, mai mult un Program electoral nerealist, nu ne-a
ajutat foarte mult în perioada interbelică. Deci a fost şi ea neviabilă, ineficientă, fără să aibă o bătaie
lungă în timp ! De rezolvarea problemelor României nu mai vorbim, ca şi în cazul Doctrinei
liberale!
Doctrina naţionalistă a Gărzii de Fier, (legionarii) deşi avea multe elemente pozitive, cum ar fi
cinstea, patriotismul, lupta împotriva corupţiei, credinţa, nu a fost fundamentată economic, a fost
mai mult o Inflamare politică, şi a fost neviabilă. Ba mai mult, prin excesele ei ne-a făcut foarte
mult rău în istorie ! Nu a fost deci nici ea o soluţie !
Doctrina Comunistă a fost străină de noi, de spiritul românesc, de psihologia noastră, a fost
creaţia francmasoneriei ca şi liberalismul şi social-democraţia, a fost impusă din afară, cu forţa,
poporului român, a fost neviabilă şi am văzut că s-a terminat prost !
Doctrina social-democrată, promovată de actualul Partid politic PSD, după 1990, vedem limpede
că este un eşec total, şi că PSD nu numai că nu este un partid de stânga, partidul claselor
defavorizate, dar este partidul Îmbogăţiţilor prin jefuirea Economiei româneşti !
Şi iată, în sfârşit, că după mai mult de un secol şi jumătate de gândire politică în România avem
o doctrină bună, avem doctrina social-politică ce ne salvează, avem doctrina care ne trebuia,
care ne scoate din criza economică şi istorică în care ne găsim şi care ne plasează pe o
traiectorie evolutivă, scopul acestei doctrine fiind acela de a face din noi, românii, o Mare
naţiune şi un Mare popor !
Ca această Doctrină să devină viabilă pentru acesta va trebui să facem neapărat aceste lucruri :
1. Această Doctrină să fie publicată, răspândită cât mai mult în mass-media, de la om la om,
dezbătută, discutată, pentru a fi cunoscută de cât mai mulţi români ! Pentru a se convinge
bine că aceasta este CALEA CEA BUNĂ pe care trebuie să o apucăm noi !
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2. În urma cunoaşterii acestei Doctrinei este bine ca românii, pe tot cuprinsul ţării, şi oriunde se
vor afla pe faţa acestui pământ să înfiinţeze Organizaţii ale partidului dezvoltării şi
evoluţiei maximale a României, Partidul care va aplica în practică această Doctrină!
(PDEMR) Lucrul acesta îl vor face românii care sunt patrioţi, dar ar fi bine să-l facă toţi
românii pentru că numai aşa noi şi copiii noştri o vom duce bine în istorie. Numai aşa va fi
ceva de capul poporului român în istorie !
3. Dezvoltarea şi evoluţie maximală a României, a întregului Organism românesc, va fi posibilă
dacă România va deveni Ţara, Casa, Şcoala şi Uzina tuturor românilor, aşa cum prevede
Programului partidului PDEMR, dacă ea va fi Mama tuturor românilor, nu numai a hoţilor şi
a jigodiilor care au dus-o bine în această ţară ! Lucrul acesta se va întâmpla dacă noi,
românii, vom trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, Sistemul economic
al viitorului. El, acest Sistem economic, pentru prima dată în istorie, este un Sistem economic
educaţional, în totalitatea lui. El este Casa în care locuiesc cei care lucrează în el, este Casa
tuturor locuitorilor lui, el este Marea Uzină, care le dă de lucru tuturor locuitorilor lui, El este
O Mare Şcoală, în care oamenii sunt formaţi ca fiinţe înalt educate, el este asemenea unei
Rachete care evoluează în viitor cât este posibil de repede şi de mult, pentru că el produce în
primul şi în primul rând Evoluţie. Un asemenea Sistem socio-economic nu a mai existat în
istorie ! El apare şi devine viabil pentru Prima dată în istoria umanităţii !
România nu va mai fi ţara capitaliştilor bogaţi, şi a şomerilor, sau milioanelor de oameni
săraci ! Pentru că în Sistemul socio-economic de evoluţie nu există fenomenul
şomajului, (aşa cum Societatea în acest Tip de Sistem nu mai este o societate de consum !) şi
în al doilea rând pentru că acest Tip de Sistem economic, nu numai că le dă la toţi oamenii,
locuri de muncă, şi casă, şi îi face proprietari, dar le cere şi le creează condiţii ca să dea tot
ce pot ei ! Ca să muncească şi să creeze cât mai mult, pentru ca Sistemul să se dezvolte şi să
evolueze cât mai mult şi cât mai repede !
România, Sistemul socio-economic românesc (şi lucrul acesta îl poate realiza numai
Sistemul socio-economic de evoluţie, nu Sistemul capitalist actual, care este un Instrument
uriaş de jefuire a poporului român de câtre Băncile internaţionale !) este Sistemul care
asigură de lucru tuturor românilor, tuturor fiinţelor umane care trăiesc în România, care-i
obligă pe toţi românii să lucreze pentru dezvoltarea Ţării, adică a Sistemului socio-economic
în ansamblul său. Ca pe vremea lui Ceauşescu, cine nu va avea de lucru, boschetarii cărora
nu le place să lucreze, vor fi luaţi, tunşi şi spălaţi, şi li se va da casă şi un loc de muncă,
obligaţi fiind să muncească ! Ajutaţi, pregătiţi şi obligaţi fiind să dea şi ei cât de mult pot,
potrivit Legii maximalizării, care guvernează Societatea evolutivă.
Statul roman, un Stat maximalist prin esenţa sa, care va conduce Sistemul socioeconomic românesc de evoluţie (şi care este un Stat evolutiv şi educaţional) va da de lucru
tuturor românilor, (asta intra în definiţia lui, în obligaţia lui fundamentală, stipulată prin
Lege), deci în Sistemul socio-economic de evoluţie Şomajul ca fenomen nu este cunoscut.
Aceasta va fi o Lege, subliniem. Statul român, care va fi un Stat puternic, şi va fi Centru de
decizie şi control Creierul Sistemului socio-economic de evoluţie românesc, va face în aşa fel
încât fiecare român, care munceşte, să creeze la capacitatea lui maximă, să dea cât mai mult !
Pentru aceasta fiind stimulat şi răsplătit ! Românii vor fi bogaţi numai şi numai prin muncă şi
creaţie (cei mai bine plătiţi fiind creatorii, cercetătorii care realizează descoperiri, oamenii de
ştiinţă, creatorii în toate domeniile, şi abia după aceea administratorii, muncitorii etc) , şi nu
prin afaceri, învârtirea hârtiilor, şmecherii şi hoţii !
Statul român, al cărui scop fundamental, al cărui ţel este ca Sistemul socioeconomic să evolueze cât mai repede şi cât mai bine va face obligatoriu ca Nivelul
educaţional în Sistemul socio-economic românesc să fie cât mai ridicat ! Pentru că Nivelul
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educaţional al unui Sistem socio-economic este cel mai important şi cel mai eficient Factor,
Factorul economic şi educaţional nr 1 al Sistemului !
Pentru că fără un Nivel educaţional ridicat Sistemul nu poate funcţiona şi nici evolua.
Ideile acestea vor forma temelia, vor sta la baza Mişcării ideologice evoluţioniste, a
Ideologiei Salvării poporului român (a Salvării popoarelor şi a naţiunilor prin dezvoltare
şi evoluţie maximală) şi la angajarea oamenilor în procesul de reconstrucţie a ţării, de
renaştere a poporului român, şi de formarea a unui Mare Popor şi a unei Mari Naţiuni, a
Ideologiei Salvării naţiunilor şi popoarelor, nu prin dezvoltarea lor pe orizontală, nu prin
cucerirea de noi pieţe, ci prin dezvoltarea şi evoluţia lor pe verticală, adică prin
evoluţie! Sistemul, motorul care îi ajută şi îi va ajuta pe oameni să evolueze ESTE
SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE !
Iată de ce este foarte Importantă apariţia acestei Doctrine social politice în istoria
noastră, a românilor, în istorie în general !
2
AL DOILEA PAS CĂTRE SALVAREA NOASTRĂ CA POPOR,
CĂTRE REALIZAREA IDELULUI DE A DEVENI UNA DIN MARILE NAŢIUNI
ALE LUMII
FORMAREA
PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI A EVOLUŢIEI MAXIMALE A POPORULUI ROMÂN
ŞI ULTERIOR A STATULUI EDUCAŢIONAL ŞI EVOLUTIV ROMÂNESC
(APARIŢIA ÎN ISTORIE A UNEI NOI TIPOLOGII DE PARTIDE POLITICE,
PARTIDELE EVOLUŢIONISTE)
După gândirea Doctrinei Salvării poporului român şi a naţiunii române, şi dezvoltarea
Ideologiei dezvoltării şi evoluţiei maximale, ca modalitate de Salvare a României, şi Cale de
a ajunge o Mare naţiune, formarea PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI
MAXIMALE A ROMÂNIEI este următoarea etapă care ne va duce la Salvarea naţiunii
române şi a poporului român ! Este al doilea pas pe care trebuie să îl facem, dacă vrem ca
nouă, românilor să ne fie bine în istorie !
Salvarea noastră ca popor de la dispariţie, faptul de a ne afla tot tipul într-o Situaţie bună,
când posibilitatea de a dispărea, sau de a trăi prost este exclusă, starea ascendentă, de popor
mare, cinstit, muncitor, drept, armonios, cu o cultură puternică şi cu un Nivel educaţional
ridicat ACEASTA ESTE PROBLEMA ROMÂNEASCĂ. Rezolvarea Problemei româneşti
se poate face numai pe calea dezvoltării şi evoluţiei maximale !
Aşa cum liberalii, ca să îşi impună Doctrina lor liberală (de care nu au ţinut niciodată
seama, pentru că ei au fost interesaţi numai de îmbogăţirea lor) şi să vină la putere, ei fiind
interesaţi doar de Putere, s-au folosit de Partidul Liberal, aşa cum Comuniştii, ca să vină la
putere s-au folosit de Doctrina Comunistă şi de Partidul comunist, prin care au controlat
Sistemul, dar au şi pus la muncă oamenii, la fel şi noi vom înfiinţa PDEMR, Partidul
Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României !
Este absolut necesară formarea şi existenţa acestui Partid, acum, în acest moment, anul
2008, în România, dacă vrem să mai salvăm această naţiune şi poporul român. Dacă vrem
să fie bine de noi, românii !

83

(Cum este necesar şi firesc ca acest Tip de partid, pentru că el este un nou Tip, o nouă
Tipologie de partide în istorie, să apară în mai multe ţări !)
Dacă vrem să ne fie rău în continuare, dacă vrem să trăim în sărăcie şi mizerie şi să ne
luăm cu toţii lumea în cap, dacă vrem să fim dominaţi şi terorizaţi de ţigani în ţara noastră, şi
de găştile politice, dacă vrem să fim jefuiţi şi exploataţi în continuare de mafia naţională
liberalo-democrat socială-creştină, dacă vrem să dispărem ca popor, da, atunci să ne lăsăm
furaţi şi conduşi, minţiţi şi distruşi de partidele care au fost după anul 1989 la putere în
România. Aceste partide sunt PDSR, PNL, PD (PDL), PNTCD, PC, UDMR, partide care au
fost la guvernare până acum, care au distrus România şi care trebuie să răspundă pentru
distrugerea Economiei româneşti, a României, a poporului român. Cei care au condus aceste
partide trebuie să pună la loc, obligatoriu, ce au distrus şi ce au furat în această ţară !
CUM VA ARĂTA ACEST PARTID ? Ce este cu acest nou partid în istoria României, cu
această nouă Tipologie de partide ?
1 În primul rând că el este un Partid nou în istorie, un partid care îşi propune să
construiască un Sistem socio-economic nou în istoria noastră, adică un Sistem economic
şi o societatea evolutivă, care evoluează tot timpul ! Nu care face bani, pentru mafioţi, nu
care construieşte socialismul, nu care vrea să se menţină la Putere, dacă ar fi posibil pentru
eternitate, care urmăreşte ca poporul român să se topească în marea masă a popoarelor
Uniunii Europene.
PDEMR militează pentru o Românie dezvoltată şi evoluată, pentru o România care nu
poate dispărea niciodată ca naţiune şi ca popor. Pentru o Românie pe care o pregăteşte şi o
pune în situaţia de a nu dispărea niciodată, atâta timp cât vor exista naţiunile ! Pentru o
Românie care nu va mai fi exploatată de Puterile străine şi de Companiile internaţional.
Pentru O Românie unitară, suverană, independentă. Acest punct nu se discută ! Pentru o
Românie care nu cunoaşte sărăcia, umilinţa, dezbinarea, starea de inferioritate, starea de
criză, de disperare, starea de stagnare sau de involuţie ! PDEMR nu mai acceptă ca în
istoria sa poporul român şi România să fie obiectul de manevră al marilor Puteri, sau să le
facă loc jocurile..
2.
Da, suntem pentru existenţa Naţiunii române în Uniunea Europeană, dar fără
să ne pierdem identitatea, suveranitatea, fără să ne punem în pericol existenţa noastră ca
popor şi ca naţiune ! Neacceptând să fim obiectul jocurilor lor de interese, obiectul unui
Război mascat, să fin un popor şi o naţiune manipulate şi folosite ! Şi având o Economie
puternică, foarte dezvoltată, care asigură poporului român un nivel foarte ridicat de trai ! Şi
un Nivel educaţional şi cultural ridicat ! Care nu mai este doar o simplă piaţă de desfacere
pentru Economiile Occidentale, pentru Companiile multinaţionale americane şi europene !
Companii care aparţin de fapt Marelui capital mondial ! Care nu mai este o monedă des
schimb şi o masă de manevră între SUA şi Rusia, sau între Occident şi Rusia.
3 Partidul acesta, care îşi propune să construiască pentru prima dată în Istorie
Sistemul socio-economic de evoluţie, nu va semăna absolut deloc cu Partidele politice de
azi din România, care, aşa cum am spus, sunt de fapt nişte Găşti ale Mafiei naţionale şi
internaţionale, sau sunt nişte instrumente ale acestei mafii naţionalo-internaţională ! În nici
un caz nu va semăna cu aceste Partide, zise democratice, pe care le vedem azi în România !
3. Ci va semănă într-un fel cu fostul Partid comunist din România (PCR), din perioada
anilor 1965-1977, când în România s-a construit enorm, când ţara se dezvolta văzând cu
ochii, când se părea că am apucat-o pe o cale bună. . Spunem că va semăna cu acest Tip de
partide, dar va fi foarte diferit de tipologia Partidelor comuniste, aşa cum le-am cunoscut noi
în istorie !.
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3. În primul rând că Ţelul PDEMR, şi al acestui Tip de partide, care vor apare în istorie
(înlocuind actuala tipologie a Partidelor politice, chipurile democratice, cum sunt cele din
România, dar de fapt nişte găşti de hoţi) nu este construirea Comunismului în România, ba
dimpotrivă el luptă împotriva acestui lucru, condamnând Doctrina comunistă ! Ţelul lui este
acela de a construi Societatea şi Sistemul economic al Viitorului, altfel spus Sistemul socioeconomic de evoluţie, Organismul unitar care evoluează !. Care vor fi foarte diferite de
societăţile actuale şi de actualele Sisteme economic, pe care vrea să le înlocuiască în istorie
Am văzut mai sus cum va fi acest Sistem socio-economic de evoluţie !
4
În al doilea rând PDEMR, şi acest Tip de partide, sunt Partide creştine, în cel
mai bun sens al cuvântului. (desigur în Turcia şi în Ţările Arabe, acest Tip de partide vor
avea la baza ideologiei lor, credinţa în Alah, deşi în acest tip de partide se pot înscrie foarte
bine şi ateii, având însă obligaţia de a accepta libertatea de credinţă, şi de a nu combate
existenţa lui Dumnezeu !)
Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale, membrii lui cred în Dumnezeu, ei respectă
învăţătura Domnului nostru Iisus Christos. Omul, popoarele, naţiunile sunt creaţii ale lui
Dumnezeu, iar de aici decurge sacralitatea lor ! De aceea nimeni nu are voie să se atingă de
aceste Entităţi sacre, pentru că aceasta echivalează cu profanarea creaţiei divine ! De aceea
aceste partide cer interzicerea oricărui fel de război, militar sau mascat, economic,
psihologic, de orice fel !
Fiinţa umană, familia, popoarele, naţiunile trebuiesc ocrotite şi ajutate. În nici un caz
umilite, exploatate, distruse, să fie obiectul manipulării, al războaielor informaţionale,
psihologice,. economice. Aşa după cum se ştie Cele două Războaie mondiale, Marea
revoluţie din octombrie, Războiul Rece, miile de războaie locale din perioada postbelică
(războiul din Coreea, din Vietnam etc, din Irak, din Afganistan) au fost create în urma unor
Scenarii perfide, subtile de către Vârful mondial al Societăţilor secrete, şi de către Vârful
Financiar mondial, pentru că aceste războaie le aduc lor foarte mulţi bani ! Ei investesc în
Războaie aşa cum ar investi într-o afacere sigură, bună, care-i îmbogăţeşte. Pentru ei
Războaiele acestea nu sunt altceva decât Afaceri, care le aduc bani. Or lucrul acesta nu este
permis ! Este o blasfemie la adresa Lui Dumnezeu, care vizează distrugerea şi murdărirea
Operei Lui !
5.
Singura modalitate de a se dezvolta a Naţiunilor trebuie să fie „creşterea,
dezvoltarea, evoluţia pe verticală”, adică prin Evoluţie, aşa cum prevede această Doctrină,
şi nu pe orizontală, prin războaie de tot felul, şi cucerirea unor noi pieţe. Şi lucrul acesta se
face prin trecerea de la Sistemele economice capitaliste la construirea Sistemelor socioeconomice de evoluţie, în care dezvoltarea lor nu se face în nici un caz în detrimentul
altor sisteme economice, ci numai şi numai prin evoluţia lor.
6, Partidele din tipologia PDEMR afirmă teza că toate popoarele şi naţiunile, fiind
creaţia lui Dumnezeu, ele sunt sacre şi sunt „fraţi” între ele. Ele au obligaţia de a se ajuta,
în nici un caz de a se îmbogăţi una în detrimentul celeilalte ! Sau de a-şi face rău una alteia,
de a se distruge una pe alta. Deci pentru prima dată Războiul de orice fel, militar, economic,
informaţional, psihologic este exclus din istorie, din viaţa societăţilor umane ! Subliniem,
Războaiele de orice fel sunt scoase în afara legii !
7 PDEMR nu este acolo un partid oarecare, aşa cum sunt actualele partide, ci este un
partid serios, disciplinat, aşa cum erau partidele comuniste. Ele sunt formate din oameni
serioşi, cinstiţi, care cred în Doctrina Salvării popoarelor, a naţiunilor şi a Civilizaţiei umane,
prin dezvoltare şi evoluţie maximală !
Ele sunt împotriva acestui tip de partide, cum sunt partidele democratice de azi de pe
scena politică a României, adică aşa cum sunt Partidul Liberal, PSD, PNTCD, PC, Partide
care sunt conduse de găşti şi de baroni, partide ale îmbogăţirii şi ale jefuirii Economiei
româneşti !.
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Partidul Dezvoltării şi evoluţiei maximale al României este împotriva acestor partidelor
care luptă pentru Ciolan şi Putere, ca şi împotriva Sistemului Politic Pluripartidist, care a
permis existenţa acestor partide. Sistemul politic românesc va fi bipartidist şi numai
bipartidist. Pe scena Românie vor exista numai şi numai două Partide, amândouă foarte
serioase ! Va exista PDEMR şi un partid de opoziţie, care să controleze şi să verifice tot
timpul Partidul aflat la Putere, şi în cazul în care PDEMR se dovedeşte ineficient să-i ia
locul. Trebuie precizat acest lucru, partidul de Opoziţie va avea şi el ca Obiectiv, ca Ţel,
dezvoltarea şi evoluţia Organismului românesc. Respectarea şi preţuirea naţiunii şi a
poporului român ! Păstrarea suveranităţii, a independenţei şi a sănătăţii poporului şi a
naţiunii române ! Ajutarea poporului român să se dezvolte şi să evolueze armonios în istorie.
În nici un caz Partidul de Opoziţie nu va o urmări un ţel potrivnic poporului român, nu va
înstrăina şi nu va vinde economia românească, cum au făcut actualele partide politice din
România sau să întreprindă alte acţiuni negative împotriva ţării ! Deci nu va fi cum sunt
partidele actuale din România ! Va fi şi el un partid serios, puternic, patriot, umanist, căci
întreaga lui activitate va avea ca scop binele oamenilor şi al societăţii româneşti !
8. PDEMR este un Partid care pune accentul pe dezvoltarea educaţiei şi a culturii, pe
creaţia umană, pe fructificarea maximală a inteligenţei şi creativităţii oamenilor, a
poporului român, pentru ca societatea să evolueze cât mai mult în istoria sa, pe stimularea
pozitivă, fericită a fiinţei umane, pentru a crea şi a produce cât mai mult, şi cât mai bine. Ştim
din lucrarea „NOUA
ŞTIINŢĂ ECONOMICĂ A SECOLULUI XXI SAU
PSIHOECONOMIA” că cel mai important Factor economic, şi care ne ajută să ne dezvoltăm
şi să evoluăm este Nivelul Educaţional al Sistemului socio-economic. De aceea Doctrina
Salvării Naţiunilor şi lansarea lor pe o traiectorie evolutivă pune un mare accent pe educaţia
oamenilor, luptă ca Nivelul educaţional al fiinţelor umane să crească maximal, cât se poate
de mult, ca Nivelul educaţional al societăţii şi al Sistemului socio-economic să fie cât mai
ridicat!
9. Creşterea Nivelului educaţional al oamenilor şi al Sistemului socio-economic
(Sistemele socio-economice se educă şi ele, exact ca fiinţa umană. Vezi lucrarea
„Pedagogia sistemelor socio-economice”) este în realitate proces de evoluţie al Omului şi al
Sistemului socio-economic.
10. Sistemul socio-economic de evoluţie ca să poată evolua are nevoie de fiinţe umane
cât mai educate, cât mai evoluate, cu o capacitate creativă cât mai mare, de mari
caractere şi mari minţi !. Acest Sistem economic nu are nevoie absolut de loc, ba sunt
primejdioşi pentru el, de oameni vicleni, de oameni leneşi, de hoţi, de ticăloşi, de şmecheri,
de învârtiţi după îmbogăţire, de oameni inculţi, de cei care sunt interesaţi numai de ciolan,
de funcţii de conducere etc. Or creşterea Nivelului educaţional al societăţii presupune
excluderea acestei tipologii umane, hoţii, şmecherii, escrocii, demagogii, corupţii, etc. Pentru
că altfel nu mai putem vorbi despre evoluţia omului şi a societăţii, ci de prăbuşirea ei !
11. PDEMR,
pune un mare accent pe demnitatea şi onoarea umană, lucruri
dispărute azi din societatea românească, asigurându-i omului nu numai securitatea şi
posibilitatea de a crea cât mai mult, ci şi demnitatea şi onoarea sa, şi posibilitatea de a crea
cât mai mult ! Omul viitorului, omul care va trăi în acest sistem va fi mai bun, mai generos,
mai uman, fiind mai educat ! S-a terminat cu demagogii care luptă pentru putere, pentru
îmbogăţire, cu mafia care pune mâna pe administraţie şi putere, urmărind acumularea unor
bogăţii cât mai mari.
12. De altfel după ce se dezvoltă şi mai evoluează, într-o primă etapă, Sistemul socioeconomic de evoluţie devine într-o a doua etapă, un Sistem cibernetic cu o autoreglare
şi reglare foarte bune, centrat, axat pe producerea Evoluţiei ! Omului rămânându-i în cea mai
mare parte să fie creator, adică cercetător, descoperitor, lucrând în domeniul
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dezvoltării, al cunoaşterii şi evoluţiei umane. Şi desigur, va fi Creatorul său, prin
perfecţionare şi autoeducaţie „
Fiind un partid educaţional PDEMR, nu va folosi violenţa, sau alte forme de violenţă care
să ducă la lezarea personalităţii umane. Va fi un Partid sever, drept şi cinstit, dar care se va
feri să închidă oamenii pentru că au altă convingere politică, sau pentru că ne combat. Fiind
partid educaţional el este împotriva pedepsei cu moartea.
13. Fiind un partid disciplinat, el va fi obligatoriu şi un partid cinstit şi drept ! Fără a
folosi modalităţi care rănesc sau lezează personalitatea umană. Astfel Puşcăriile vor fi
desfiinţate şi transformate în Colonii de Educaţie şi Muncă, în care oamenii vor putea să
înveţe noi profesii, să muncească, să se dezvolte ca personalităţi umane !
Va fi reînfiinţată Armata pentru toţi tinerii care termină o facultate, atât pentru băieţi cât şi
pentru fete, 6 luni, Armata devenind o Armată educaţională, în care tinerii învaţă noi meserii,
sa utilizeze computerul, şi desigur să îşi apere Ţara.. Deci nu va mai fi Armata cum o
cunoaştem din trecut, ci o Armată, în care tinerii vor învăţa să conducă tractorul, maşina (nu
va exista om care să nu aibă carnetul de conducere), să utilizeze computerul, să construiască
o casă, dar şi să îşi apere ţara !
14. De aceea este absolută nevoie ca poporul român şi societatea românească să
devină în cel mai scurt timp posibil, într-o perioadă optimă, o societate românească de
oameni cinstiţi, de oameni muncitori, disciplinaţi, corecţi, inteligenţi, educaţi, creatori !
Cinstiţi şi disciplinaţi ca nemţii, harnici ca japonezii, patrioţi ca americanii şi să ne ajutăm
între noii ca evreii. Este foarte important lucrul acesta, altfel Sistemul socio-economic de
evoluţie, Partidul, Statul evolutiv românesc nu pot exista, nu pot funcţiona ! Totul va fi un
eşec, aşa cum a fost Comunismul ! Şi cum este acum capitalismul acesta sălbatic, de
cumetrie, patronat de actualele partide politice !
15. Tocmai de aceea PDEMR pune un mare accent pe educaţie ! De altfel actual
Sistem naţional de învăţământ românesc, ineficient, distrus de Guvernele şi Ministerele care
s-au perindat la putere după 1990, se va transforma o dată cu naşterea şi dezvoltarea
Sistemului socio-economic de evoluţie în Sistem de învăţământ naţional evolutiv ! Sistemul
naţional de învăţământ evolutiv este principalul factor care va duce la creşterea Nivelului
educaţional al Sistemului socio-economic de evoluţie, şi la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului
socio-economic de evoluţie .
16. PDEMR nu mai este un partid care să fie interesat în primul rând de Putere,
aşa cum au fost partidele istorice, clasice. El şi oamenii care îl formează nu mai sunt un
partid Politic, în sensul că se luptă cu alte partide pentru putere, ci e o Formaţiune de oameni
care muncesc şi luptă pentru dezvoltarea şi evoluţia Organismului românesc ! În PDEMR
este ca la comunişti, nimeni nu face politică (în afara celor care formează Statul român şi
care trebuie să facă politică în relaţiile cu alte stat) ci toţi trudesc, creează , luptă pentru
Evoluţia Organismului socio-economic. Sau altfel spus în afară de politica dezvoltării şi a
evoluţiei nu va mai exista altă politică.
17. Ne aducem aminte cum minţea propaganda comunistă (PCR) umflând cifrele
realizărilor în agricultură, în industrie, lăudându-se cu realizări extraordinare. Şi unde
a dus minciuna aceasta ?! Iar acum vedem cum Partidele politice care au venit pe scena
politică a României, care au condus România după căderea Comunismului (participând la
formarea guvernelor şi la viaţa parlamentară ) minţind mai dihai decât comuniştii ! Viaţa
politică în România de după 1990 a devenit un circ obscen în care oamenii politici, din
guvern, parlament, s-au întrecut în a arunca unii în alţii cu lături, în a minţii populaţia ţării,
mai ales în perioadele electorale, tocmai pentru a obţine puterea. Circul acesta oribil făcut de
partidele politice, care nu s-au interesat absolut deloc de dezvoltarea industriei, a agriculturii,
a culturii, şi care este realmente oribil, nu va mai exista când Ţara va fi condusă de PDEMR.
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Acum, în deceniul 1 al secolului XXI, nimic nu merge în România, totul este la pământ, în
timp ce oamenii politici, în perioadele electorale mint cu neruşinarea, promiţând marea cu
sarea, numai ca să fie aleşi. Iar o dată aleşi în doare în fund de ţară şi ne nevoile oamenilor !
Ei bine, lucrul acesta nu se va mai întâmpla acum, PDEMR nu va mai permite acest lucru
!
18. PDEMR îi va pedepsi prin lege (va exista o Lege având ca obiect pedepsirea
celor care au jefuit economia românească, au minţit, au făcut rău României !) pe cei
care au minţit şi au făcut rău ţării, scoţând din istorie partidele mincinoase, politicianiste,
punându-le să plătească daunele produse economiei şi poporului român ! !
19. PDEMR este un partid care nu acceptă existenţa societăţilor şi a fiinţelor umane
de consum, a societăţilor şi a fiinţelor umane manipulate ! Societatea de consum nu mai
are ce căuta în istorie ! Omul, societatea după ce îşi vor asigura un nivel mediu de trai, un
nivel optim de viaţă, vor investi întreaga lor energie, resursele de care dispun în dezvoltare şi
evoluţie, urmând ca dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic să ridice la rândul ei
nivelul de trai al tuturor oamenilor ! Rostul Omului, al fiinţei umane pe lume, este unul
important şi măreţ, mare ! Sensul omului pe lume, rostul pentru care ne-a creat Dumnezeu,
nu este acela de a fi un hârciog care aduni avere sau Putere, prin orice mijloace, mai ales prin
cele viclene şi cinice, nici acela de a fi un muncitor, un rob, un robot care trudeşte
epuizându-se în munca fizică, nu ! Rostul omului pe lume este acela de a fi in primul
rând un creator, un descoperitor, un fel de Prometeu, care îşi pune descoperirile şi
efortul în slujba evoluţiei omului, al înaintării lui prin timp ! Omul a venit pe pământ ca
să evolueze spiritual, ca să fie un Creator, în ştiinţă, în dezvoltarea cunoaşterii, în artă, în
educaţie !
20. PDEMR nu este un partid de dreapta sau de stânga, ci este Partidul Evoluţiei
întregului Organism românesc, al Sistemului socio-economic românesc în ansamblul
său, al întregii Societăţi româneşti, al poporului român, de aceea el este Partidul tuturor
românilor, al celor care trăiesc şi muncesc in România…El este partidul dezvoltării şi
evoluţiei maximale a întregului Organism românesc,a tuturor domeniilor Sistemului socioeconomic de evoluţie !De altfel ideea aceasta cu partid de dreapta şi de stânga este o prostie,
o prejudecată, toate partidele care au fost la putere după 90, de stânga sau de dreapta, nu au
respectat nici un Program electoral, nu le-a apăsat absolut deloc nici de cei săraci, nici de
ţară, de nimic. Au fost nişte găşti care s-au îmbogăţit şi atâta tot !
20. Ne ghidăm după ideea, cu cât un Sistem economic, o Societate sunt mai
evoluate cu atât ele sunt mai umane, mai bune, mai generoase, (mai puţin violente,
egoiste, cinice) vor să urce cât mai sus pe treapta evoluţiei ! Societatea viitorului dacă va
evolua va fi mult mai umană, oamenii vor fi mai morali şi mai generoşi unii cu alţii !
Sistemul socio-economic de evoluţie poate asigura bunăstarea unei populaţii de două ori mai
numeroase decât cea pe care o are acum România, deci toţi oamenii vor avea un nivel de trai
ridicat ! Partidul va avea grijă ca să nu existe oameni care nu au de lucru, care trăiesc sub
un anumit standard !
În Sistemul socio-economic de evoluţie nu există fenomenul
şomajului, în procesul dezvoltării şi evoluţiei sale Sistemul socio-economic de evoluţie are
nevoie de o forţă de muncă din ce în ce mai numeroasă !
21. PDEMR este partidul creatorilor, al oamenilor de ştiinţă, al cercetătorilor, al
creatorilor, dar în acelaşi timp el este şi partidul celor care au fost sau sunt mai puţin
favorizaţi de soartă, mai puţin dotaţi. El este, metaforic vorbind, partidul creatorilor, dar
şi al celor mai slabi, mai mult decât al celor tari. Şi este bine că este aşa, pentru că un partid
creştin nici nu putea să fie altfel ! În esenţă însă el este Partidul tuturor oamenilor, care
trăiesc în România. Partidul nu acceptă realizarea vreunui câştig, venit, fără muncă, totul se
bazează pe muncă şi creaţie !
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22. Ideea fundamentală după care se conduce PDEMR, şi care este ideea
fundamentală a Doctrinei noastre, este că prin transformarea Sistemului socioeconomic în Sistem socio-economic de evoluţie, şi prin Evoluţia Sistemului, prin faptul
că oamenii vor fi mai educaţi, mai evoluaţi, oamenii vor cunoaşte bunăstarea, societatea
umană va scăpa de sărăcie, de marea majoritatea a bolilor, vârsta medie şi starea de
sănătate a oamenilor va creşte, iar oamenii, realizându-se în procesul muncii şi al creaţiei,
având satisfacţii în viaţă, având un nivel de trai ridicat, vor fi mult mai fericiţi.
23. În concluzie, dacă PDEMR este Partidul creatorilor, pentru că în Sistemul socioeconomic Subsistemul cercetării se va dezvolta foarte mult, apărând în istorie CLASA
SOCIALĂ A CERCETĂTORILOR, el este şi Partidul celor „săraci”, al celor „slabi”, al
celor care vor avea nevoie de mai mult de ajutor.
24. Referindu-ne la PDMR, din punctul de vedere al libertăţii., PDEMR are un
punct de vedere foarte clar în acest sens : va cultiva libertatea pozitivă ( Principiul
Libertăţii pozitive, oamenii au libertatea, toată libertatea, ba vor fi ajutaţi să creeze
binele, să facă fapte bune, să realizeze creaţii, acţiuni, produse care au efecte pozitive în
interiorul Sistemului !)
ŞI VA CENZURA LIBERTATEA NEGATIVĂ (După
Principiul,oamenilor nu li se dă libertatea de a produce acţiuni, idei, lucruri, produse
negative, care au efecte negative în viaţă, în societate !)
25. Cultivarea în viaţă, în societate, în istorie a Principiului Binelui şi cenzurarea
Principiului Răului este una din legile după care se conduce acest Partid, şi unul din
Obiectivele fundamentale ale PDEMR
26. Aşa cum am afirmat mai sus PDEMR nu seamănă deloc cu actualele Partide
democratice, dar seamănă puţin cu partidul Comunist, în sensul că este un partid
serios, drept, disciplinat, care pune accentul pe oameni serioşi, muncitori, disciplinaţi,
de valoare, profesionişti, nu pe oameni setoşi de putere, puşi pe îmbogăţire, pe demagogi,
pe jigodii.
27. Astfel PDEMR propune ca Românei să treacă pentru o perioadă de timp la
STAREA EXCEPŢIONALĂ DE DEZVOLTARE. Atenţiune, nu STAREA
EXCEPŢIONALĂ MILITARĂ, care este altceva. altfel spus, poporul român 10 ani se va
organiza foarte bine şi se va încorda din toate puterile, folosind foarte eficient fiecare
strop de energie umană, pentru a se dezvolta şi pentru a evolua, astfel încât Sistemul
socio-economic românesc să iasă din starea de criză şi să se plaseze pe linia de evoluţie
a vieţii raţionale în univers, pe linia de evoluţie a civilizaţiilor raţionale, ajungând în
maximul 10 ani o Putere economică şi culturală !
28. Cel mai mare pericol pentru PDEMR, aşa cum a fost şi pentru Partidele aşa zis
democratice, (PNL, PNTCD, PSD, PC, PRM), ca şi pentru fostul Partid Comunist Român,
sunt „oamenii politici”, sau mai precis Conducătorii partidului, ai Guvernului, ai
Parlamentului, ai Administraţiei. Cei care vor face parte din Conducerea ţării, care vor forma
Statul evoluţionist român, Instituţiile Ţării. PCR s-a prăbuşit în 1989 pentru că un Cuplu
dictatorial, Nicolae şi Elena Ceauşescu, au pus mâna pe toată Conducerea partidului şi a ţării,
pe care le-au folosit în mod discreţionar, ca să îşi satisfacă ei setea de putere şi de mărire.
Partidul comunist român a fost compromis şi distrus de Conducerea lui, de lipsa de conştiinţă
şi seriozitate a celor din jurul Ceauşeştilor, de Nomenclatura lui. Această sete de Putere, de
mărire şi goana după îmbogăţire este cea care i-a pierdut. I-a orbit, le-a luat minţile şi i-a
făcut să îşi urmărească în primul rând interesele proprii, să se pună pe ei mai presus de ţară.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Conducerile Partidelor, chipurile democratice, de după
1990, cu PNL, cu PNTCD, cu PSD (care a trecut prin aceste denumiri FSN, PDSR, PSD),
PC. PNTCD, altfel Partidul istoric care a câştigat alegerile din 6 martie 1945 cu un scor
mare, a fost compromis şi distrus de cei care au făcut parte din Conducerea partidului (la fel
PSD, la fel PNL, PRM), care în afară de interesele lor, să ne aducem aminte de Algoritmul
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de care erau obsedaţi, ei nu au mai ştiut altceva. Ţara pentru ei, partidul din care făceau parte
nu au mai existat. Există deci acest pericol ca şi PDEMR, partid de tip nou în Istorie, , să fie
compromis de oamenii din conducerea sa. De mafia care se poate forma în partid. Lucrul
acesta îl spune şi îl gândeşte Autorul Doctrinei care stă la baza apariţiei în istorie a acestui
tip de partid. Cel care din punct de vedere teoretic chiar a creat acest tip de partid.
29. Subliniem că există posibilitatea mare ca şi cei care vor construi şi vor face parte
din Conducerea PDEMR să se comporte exact cum s-au comportat cei din Conducerea
partidului comunist, şi din Conducerile partidelor politice care s-au perindat la Conducerea
României după 1990. Altfel spus există posibilitatea ca şi PDEMR să fie compromis şi
distrus de oamenii care fac parte din Conducerea lui, care vor fi orbiţi de setea de putere şi de
mărire, care se vor elimina şi se vor lupta între ei ca să pună mâna pe putere. Care se vor
compromite prin modul lor politicianist, demagogic, viclean prin care se vor manifesta. Acest
pericol există oriunde vor apărea aceste partide evoluţioniste, mai ales în prima fază a
existenţei lor în istorie ! Să ne aducem aminte că Lenin a intuit acest pericol vorbind despre
apariţia în partidul bolşevic şi societate a burgheziei roşii. Ceea ce s-a şi întâmplat în istorie !
Puterea este, spunem noi, un mare pericol pentru deturnarea Partidului evoluţionist de la
Ţelul său, pentru compromiterea Partidului evoluţionist !
30. Ca să nu existe acest pericol, Autorul Doctrinei Partidelor evoluţioniste, al
Programului Partidelor evoluţioniste în istorie, al căror ţel va fi acela de a conduc
Societăţile naţionale pe Calea evoluţiei, prin transformarea Sistemelor economice
capitaliste în Sisteme socio-economice de evoluţie, subliniază că în Doctrina acestor
partide şi în Programul acestor partide trebuie stipulat foarte clar acest pericol, şi
trebuie luat încă înainte de a fi înfiinţate măsuri, precizări care să nu permită acest lucru,
compromiterea şi deturnarea de la rostul său a Partidului evoluţionist, care şi-a propus un Ţel
atât de important şi de binevenit în istorie pentru societăţile naţionale. Pentru că dacă şi acest
Partid evoluţionist va eşua în istoria României, aşa cum au eşuat partidele politice interbelice,
Partidul comunist şi partidele politice de după 1990, va fi vai şi amar de România şi de
poporul român !
31. Astfel trebuie să fie foarte clar pentru cei care vor participa la construirea în
României a acestui Partid şi pentru cei care îl vor conduce, că ţelul suprem al PDEMR
este Salvarea din criză şi de la dispariţie a Naţiunii şi a poporului român şi lansarea
Sistemului socio-economic românesc pe o linie evolutivă. Că PDEMR este un partid
serios şi disciplinat, în care membrii săi sunt un slujitori şi soldaţi ai partidului, ai Statului
evolutiv şi ai Sistemului socio-economic de evoluţie !. Că ei nu au voie să îşi pună mai
presus de interesul naţional, de interesul general al societăţii, interesele personale şi de grup,
pe orice nivel de organizare al partidului, al Statului sau al Societăţii se vor afla. Că Sistemul
socio-economic de evoluţie nu permite existenţa societăţii de consum, în care omul
acumulează şi consumă cât mai mult, ca un hârciog. Că în Sistemul socio-economic de
evoluţie omului i se asigură existenţa unei case cibernetizate, educaţionale, că i se asigură
locuri de muncă potrivit vocaţiei şi dotării sale, din care el va da maximul posibil, că i se
asigură posibilitatea de a se forma şi educa. Dar nu i se dă voie să fie o Fiinţă care
acumulează bogăţii, (capitalist, bancher) care îşi cumpără zeci de maşini, are zeci de
milioane de euro la bancă şi îşi face zeci de vile ca Adrian Năstase, o fiinţă desigur bolnavă
!!
32. În România din cinci în cinci ani va avea loc un referendum, care va hotărî dacă
actuala Conducere a partidului îşi face sau nu treaba. În cazul în care Sistemul socioeconomic românesc a crescut din punct de vedere demografic cu 3-4% , din punct de vedere
educaţional cu 5 % şi din punct de vedere economic cu 8-10 %, dacă societatea s-a dezvoltat
armonios, dacă nu au fost revolte, proteste, dacă românii sunt mulţumiţi, dacă nu au apărut
greutăţi şi distorsiuni în conducerea şi evoluţia Ţării, înseamnă că această Conduce a
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PDEMR este una bună, şi ea nu va fi schimbată. La fel nu vor fi schimbaţi nici oamenii care
formează Statul evoluţionist Român !
Conducerea PDEMR, va prezenta din jumătate în jumătate de an un Raport al Stării
naţiunii, cu principalii Indicatori ai dezvoltării şi evoluţiei Organismului românesc.
În cazul în care ritmul dezvoltării demografice al Românei va fi de 3-4-5 % (dar nu mai mic
de 3%) pe parcursul celor 10 ani de Stare excepţională de dezvoltare, România va fi o
naţiune de 35-40 de milioane de locuitori. Ca să poată să fie reală această creştere
demografică, creşterea educaţională şi creşterea economică vor trebui să fie mai mari de 5%.
În cazul în care doi ani la rând Sistemul socio-economic românesc nu realizează aceste
creşteri, din punct de vedere demografic, (peste 3-4%) educaţional (peste 5%) şi cultural, şi
economic, (peste 8-10 la sută în primul deceniu de Stare excepţională de dezvoltare) această
Conducere a PDEMR va trebui să lase locul altor oameni mai buni, mai valoroşi, altor
specialişti mai buni !
33. Se va înfiinţa un Sfat Naţional al Înţelepţilor, format din 7, cei mai buni, cei mai
înţelepţi, cei mai valoroşi oameni ai naţiunii, cele mai mari minţi pe care le avem, care
vor avertiza întâi Conducerea PDEMR că nu este capabilă să conducă Partidul şi Statul
evolutiv, Ţara, iar dacă după un an Sistemul socio-economic de evoluţie nu va obţine
performanţele de mai sus, prin referendum făcut în cadrul partidului, va fi înlocuită cu alţi
oameni mai capabili.
34. Atâta timp cât va trăi Creatorul acestei Doctrine, care este şi descoperitul
Sistemului socio-economic de evoluţie, el va fi Preşedintele Onorific al Partidului, şi va
avea întotdeauna ultimul cuvânt. Va fi Conductorul din umbră şi de deasupra al acestui
partid. Partidul va fi condus de un Preşedinte executiv, şi de un Comitete executiv, care se
vor ocupa de problemele zilnice, curente care trebuie rezolvate, dar în problemele importante
, sau puse în discuţie, ultimul cuvânt îl va avea Preşedintele Onorific, Creatorul acestei
Doctrine. Atribuţiile preşedintelui Onorific vor fi de a supraveghea bunul mers al naţiunii şi
al PDEMR, ca şi acela de a îmbunătăţii din punct de vedere ştiinţific şi conceptul această
Doctrină. Atribuţiile Preşedintelui executiv şi ale Comitetului executiv vor fi acelea de a
conduce şi de a rezolva problemele curente ala partidului, ale statului şi al Ţării.
35. PDEMR va avea un Preşedinte executiv, şi un Comitet executiv de conducere, care
se vor ocupa de conducerea efectivă a partidului, a treburilor partidului, de rezolvarea
problemelor care apar în viaţa partidului, a naţiunii . Conducerea PDEMR va fi neapărat una
colectivă. Preşedintele onorific al Partidului va observa mersul treburilor în partid şi va
interveni doar atunci când este nevoie şi când consideră el că lucrurile trebuie rezolvate.
36. În privinţa Politicii externe a PDEMR, partidul consideră că trebuie să stabilească
relaţii frăţeşti cu toate partidele democratice şi progresiste din lume, care urmăresc ca
să fie pace în lume, iar naţiunile lor să se dezvolte şi să evolueze. Care au ca ţel dezvoltarea
societăţii, evoluţia ei, binele societăţilor şi al oamenilor ! Cu siguranţă că acest Tip de partide
evoluţioniste se va impune în Istorie.
PDEMR crede că trebuie să critice partidele care nu urmăresc dezvoltarea armonioasă şi
evoluţia Sistemelor socio-economice naţionale, care urmăresc ca statele şi naţiunile lor să
cucerească şi să exploateze noi ţări, noi teritorii economice. Care nu urmăresc pacea şi
binele naţiunilor, al popoarelor şi al oamenilor. El nu este de acord cu partidele democratice
care permit exploatarea naţiunilor şi a societăţilor, a ţărilor sărace, care sunt instrumentele
Multinaţionalelor, a Forţelor care urmăresc doar îmbogăţirea şi acumularea de capital, în
detrimentul dezvoltării economice, culturale şi educaţionale a popoarelor, a naţiunilor.
PDEMR crede că situaţia economic şi spirituală a popoarelor şi a naţiunilor se poate
îmbunătăţii numai în urma procesului de dezvoltare, dar mai ales de evoluţie !
37. În privinţa procesului de globalizare şi al realizării noi ordini Mondiale
PDEMR consideră că Civilizaţia umană este un Organism unitar şi viabil, care trebuie
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respectat şi preţuit, ajutat cu mare grijă şi dragoste să se dezvolte, pentru că este Opera
lui Dumnezeu, şi este Comoara cea mai mare a acestei Planete. Ea este rodul dezvoltării şi al
evoluţiei Omenirii pe parcursul a mii de ani, cu mari cazne, suferinţe şi umilinţa, dar şi cu
mari victorii. Civilizaţia umană poate să existe şi să se dezvolte şi să evolueze dacă avem
grijă de Ecosistemul planetar în care trăieşte, de cosmosul din jurul Planetei, care sunt
Temelia şi Casa existenţe noastre ca Specie şi ca fiinţe umane în istorie ! Şi în primul rând
trebuie să avem grijă de Specia şi de Civilizaţia umană.
38. Dar nu facem lucrul acesta iniţiind războaie locale, aruncând în atmosferă
miliarde de tone de noxe care accelerează încălzirea planetei, ţinând popoarele din
Ţările sărace în condiţii de înapoiere, analfabetism şi mizerie. În al doilea rând Civilizaţia
umană va fi ocrotită şi ajutată să existe şi să evolueze dacă avem grijă de naţiunile şi de
popoarele sale !
39. Şi nu în ultimul rând Marile puteri şi Vârful Mondial Financiar trebuie să
renunţe la a mai proiecta şi a iniţia Războaie militare, economice, psihologice,
educaţionale (Războaie din „Generaţia a 4-a” , cum le numesc sociologii americani, sau
„Noile tipuri de războaie”), informaţionale ale căror victime sunt naţiunile şi popoarele.
Globalizarea este un asemenea Mare Experiment (aşa cum a fost şi Comunismul mondial)
ale cărei finalităţi sunt distrugerea popoarelor, a naţiunilor, distrugerea Sistemelor
economice naţionale pentru transformarea lor în pieţe de desfacere (aşa cum s-a întâmplat cu
România ), şi pentru crearea haosului, a sărăciei în lume. Pentru că astfel popoarele şi
naţiunile pot fi manipulate mai bine, iar Scenariştii au de câştigat. PDEMR respinge o
asemenea viziune despre viitorul popoarelor şi al Civilizaţiei umane !
40. PDEMR dezavuează şi combate politica Vârfului Mondial al Societăţilor secrete care
conduce lumea, a Multinaţionalelor, ai căror ideologi manipulatori afirmă că Statul şi
Naţiunea sunt forme istorice perimate, afirmând că această Ideologie manipulatoare este
periculoasă, şi dăunătoare bunului mers al istorie…
41. Dimpotrivă Adevărul este că Naţiunea şi Statul naţional sunt încă forme viabile de
organizare şi existenţă a societăţilor umane. Dacă este adevărat că Statul capitalist şi
Sistemele economice capitaliste sunt învechite, perimate, asta nu înseamnă ca Statul ca
instrument de Autoconducere al Societăţilor umane este perimat. Ca dovadă este faptul că vor
apărea în curând partidele şi Statele evoluţioniste care îşi vor dovedi imensa lor capacitate de
a salva Civilizaţia umană, şi de a conduce Societăţile umane pe Linia de evoluţie !
3
AL TREILEA MARE PAS CĂTRE SALVAREA NOASTĂ CA POPOR IN ISTORIE
ŞI
CĂTRE ÎMPLINIREA IDEALULUI DE A DEVENI UN MARE POPOR ÎN ISTORIE
STATUL EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL ROMÂN
Actuala situaţie dramatică dezastruoasă a Civilizaţiei umane, ca şi Criza profundă
a Sistemelor economice capitaliste ne spun că Societatea umană şi Civilizaţia umană au nevoie
de un nou Tip de Stat. Statul capitalist, ca şi cel socialist, şi-au epuizat limitele, resursele sunt
de acum învechite, incapabile să rezolve problemele pe care istoria, şi epoca pe care o
traversăm le pun societăţii omeneşti, Omului, Civilizaţiei umane.
În România s-a văzut că Partidele democratice, şi Statul burghez pe care l-au condus,
Partidul comunist şi Statul comunist au fost incapabile să rezolve problemele elementare ale
ţării. Aducând de fiecare data ţara în impas ! De aceea este nevoie de un nou Tip de partid şi
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de Stat, care să aducă o nouă Viziune, Teorie asupra dezvoltării României, şi care sa rezolve o
dată pentru totdeauna Problema românească ! Acest Tip nou de stat este STATUL
EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL ROMÂN. Tocmai de aceea în România este nevoie de acest
NOU TIP DE STAT, STATUL EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL
După ce PDEMR va ajunge la Putere pe cale democratică, şi numai pe cale democratică
(el fiind un Partid democratic, pentru că periodic vor fi alegeri democratice, Partidul de opoziţie
urmând să vină la putere dacă îl votează românii !), el va crea STATUL EVOLUTIV ŞI
EDUCAŢIONAL AL ROMÂNIEI !
Statul evolutiv şi educaţional român (SEER) va fi un Stat naţional, unitar, puternic şi
armonios, care va avea funcţia de Organizare, Conducere şi Control a întregii vieţi economice,
sociale, politice, culturale, educaţional a poporului român, a întregului Sistem socio-economic
românesc ! Care va avea funcţia de cunoaştere cât mai profundă a procesualităţii şi funcţionării
Organismului socio-economic românesc, (de analiză şi sinteză) în vederea alegerii celor mai bune
decizii în conducerea Sistemului socio-economic de evoluţie, a rezolvării tuturor problemelor cu
care se confruntă Sistemul socio-economic, subsistemele sale, oamenii care trăiesc şi lucrează în
acest Sistem evolutiv. El va urmări, va evalua, va analiza, va lua decizii şi va regla întreaga viată
social-economică, educaţional culturală a tuturor locuitorilor României, obiectivul său permanent
fiind acela de a rezolva toate problemele cu care se confruntă oamenii, societate Sistemul socioeconomic românesc în ansamblul său !.
SEER este un Stat parental, în sensul în care el este Statul care are grijă de toţi
cetăţenii săi, (ca şi de Sistemul economic, de bogăţiile naturale ale ţării, de mediu) şi nu-i va favoriza
pe unii în detrimentul altora. El este un Stat parental pentru că fiind un Stat educaţional are grijă ca
toţi cetăţenii săi să aibă casă, să aibă un loc de muncă, să se formeze şi să se educe, şi să-i ajute
pentru a le rezolva problemele. Oamenii sunt ajutaţi, li se creează condiţii ca să muncească, să creeze
şi să se realizeze maximal. Atunci când un om are probleme, el, Statul român, îl ajută să îşi rezolve
problema. Există Instituţii, serviciu care fac lucrul acesta ! Lucrurile acestea se stipulează într-un
Contract, într-o Lege.
SEER este un Stat contractual. Astfel între Stat şi fiecare Cetăţean, familie se
semnează un Contract în care Statul se angajează să protejeze familia şi să-i asigure omului un loc
de muncă potrivit pregătirii sale şi capacităţii de creaţie, să îi asigure casă, să îi asigure educarea,
condiţiile optime pentru a exista, a munci, dezvoltarea şi evoluţia ca personalitate umană, astfel încât
să atingă un punct cât mai înalt în evoluţia sa. În acelaşi timp cetăţeanul se angajează la rândul lui
faţă de stat, (care reprezintă Societatea în ansamblul ei, poporul roman, naţiunea română, subliniem
lucrul acesta) să înveţe pentru a căpăta o educaţie şi o formaţie cât mai înaltă, a munci şi a respecta
legile Ţării, a se integra în mod optim în societate şi în colectivele de muncă. În cazul în care nu
respectă legile Ţării şi Contractul semnat cu Statul urmează să suporte consecinţe !
SEER are toate funcţiile istorice ale Statului naţional :
1. Adică are funcţia de apărare. El este cel care asigură securitatea teritorială, economică,
militară, culturală, psihologică, din toate punctele de vedere a Fiinţei naţionale româneşti şi a
fiinţelor umane care o formează, a Societăţii şi Economiei naţionale, a Organismului românesc, şi a
bunei lui funcţionalităţi în ansamblul său.. Pentru apărarea sănătăţii, pentru conservarea
Organismului românesc, şi conservarea lui, pentru asigurarea securităţii României, a ecosistemului
său, a poporului şi a fiinţelor umane Statul evolutiv este obligat prin lege să întreprindă absolut toate
acţiunile şi măsurile pe care le are la îndemână! În cazul unui Război militar sau a unui Război
mascat, psihologic, economic, etc Statul Evolutiv ia toate măsurile pentru a feri populaţia,Economia,
Ecosistemul de efectele Războiului şi pentru a-l înfrânge pe Agresor !
SEER are datoria, îşi asumă funcţia de a proteja, de a apăra şi conserva, făcându-le să fie eterne,
poporul român, cultura, Ecosistemul românesc, Sistemul de învăţământ românesc, Sistemul socioeconomic românesc în ansamblul său. SEER are datoria şi obligaţia de a asigura un viitor fericit şi
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prosper poporului român, naţiunii române, de a ajuta şi de a face tot posibilul ca Organismul
românesc să crească şi să evolueze necontenit, astfel încât poporul român să devină unul dintre
marile popoare ale lumii ! El este cel care răspunde în faţa istoriei , a poporului român şi a urmaşilor
românilor de îndeplinirea tuturor obiectivelor şi obligaţiilor pe care şi le-a asumat !
2. Funcţia de organizare şi conducere a Sistemului socio-economic românesc… (Sistemul
socio-economic românesc trebuie să funcţioneze ca ceasul, pentru a fi un Aparat economic de înaltă
performanţă. Pentru aceasta avem nevoie de oameni învăţaţi, de specialişti de înaltă clasă, (nu de
politruci, sau de oameni politici ca cei de azi, care sunt nişte hoţi !) de oameni educaţi şi disciplinaţi.
De aceea Statul evolutiv va pune un accent foarte mare pe Educaţie. Sistemul soco-economic de
evoluţie, Sistemele economice ale viitorului, în general, trebuie să fim bine înţeleşi, nu vor mai fi
lăsate la întâmplare, să se autoregleze ele (liberalismul), să fie victima războaielor economice,
informaţionale, etc, sau a diverşilor întreprinzători. Nu ! Sistemul socio-economic de evoluţie va fi
un Sistem foarte perfecţionat, un Sistem cibernetic, care va funcţiona ca ceasul, şi in care vor munci
oameni foarte educaţi, adică disciplinaţi, morali, inteligenţi, puternici, consecvenţi. Nu hoţi, nu
şmecheri. Nimic nu va fi lăsat la voia întâmplării, aşa cum face liberalismul, care pune accentul pe
iniţiativa privată. De aceea Statul evolutiv va trebui să fie şi el un Stat precis, eficient, puternic,
disciplinat, care să funcţioneze ca un ceas !
3. Funcţia educaţională. Statul educaţional evolutiv are grijă ca toţi cetăţenii ţării să înveţe şi să
îşi dezvolte personalitatea maximal, pentru a produce şi a crea cât mai mult, nivelul de trai ridicat al
societăţii fiind efectul dezvoltării şi evoluţiei maximale a societăţii. Statul evolutiv va avea grijă şi
pentru aceasta va lua toate masurile ca Nivelul educaţional al Societăţii, şi al Sistemului socioeconomic de evoluţie să fie din ce în ce mai înalt !
4. Funcţia permanentă de analiză şi sinteză a stării Sistemului românesc, funcţia de decizie şi control,
funcţia prospectivă a Statului evolutiv. Statul evolutiv nu mai este statul comunist, format din
activişti de partid inculţi, vicleni, care ştiu să dea cu gura. Nici din oameni politici vicleni,
politicianişti, ale căror calităţi sunt viclenia, tupeul, setea de îmbogăţire şi de putere, cinismul, şi
faptul că nu le pasă de ţară şi de semenii lor, aşa cum sunt politicienii care au făcut parte din
Parlamentele şi Guvernele de după 1990, şi cum au fost politicienii din perioada interbelică sau
dinaintea primului Război mondial. ! El va fi format din oameni de ştiinţă, din oameni inteligenţi,
capabili să conducă un Sistem socio-economic evolutiv, să analizeze şi să rezolve permanent
problemele cu care se confruntă Organismul românesc, să privească în viitor (viitorul imediat,
mediu şi îndepărtat) şi să prevadă care sunt pericolele şi problemele cu care se va confrunta
Organismul naţional, pentru a lua măsurile necesare !
Pentru a lua acele măsuri optime, pentru a crea schimbările pozitive, pentru a lua
deciziile care vor duce la rezolvarea problemelor, şi care vor ajuta Sistemul să evolueze. A evolua
înseamnă a merge in viitor, pentru aceasta va trebui să prevezi şi să iei măsuri care rezolvă
problemele pe care ni le pune viitorul
SEER este un Stat al Libertăţii. Statul care asigura libertatea cetăţenilor săi şi
respectarea drepturilor omului. Deşi Statul evolutiv are grijă ca cetăţenii săi să fie liberi, nu este un
Stata liberal sau neoliberal, aşa cum este actualul Stat liberal din România, care vorbeşte şi practică
neintervenţia Statului în viaţa economică, rezultatul fiind acela că hoţii şi mafia naţională îşi fac de
cap, iar procesele economice şi evoluţia societăţii sunt scăpate de sub control, lăsate la întâmplare,
totul fiind un haos. De altfel noi credem că statul liberal, ca şi Neoliberalismul şi-au epuizat
resursele, că sunt de acum State ineficiente, învechite, (Doctrina lor este învechită) că ele nu mai
corespund etapei actuale a dezvoltării Societăţii omeneşti. În acelaşi timp Statul evolutiv nu este un
Stat dictatorial, un Stat care deţine toată puterea şi deciziile sale sunt luate oricum, ele fiind literă de
lege. Statul educaţional va acţiona în toate domeniile potrivit Legilor în vigoare. El va lua decizi în
urma unei analize profunde şi a unei bune sinteze, consultându-se cu cetăţenii săi, lucrând pentru ei,
şi prin intermediul lor. El nu va lua nici o decizie împotriva cetăţenilor săi, sau a bunei funcţionară a
Sistemului, fără ca această decizie să fie aprobată de cetăţeni. Marile decizii care vizează rezolvarea
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problemelor importante cu care se confruntă Organismul naţional se vor lua numai prin referendum
!.
SEER va fi un Stat care conduce dezvoltarea Sistemului socio-economic românesc
prin măsuri pozitive, prin înţelegere şi cooperare cu cetăţenii săi ( Contractul social) prin asigurarea
condiţiilor optime de viaţă şi de muncă , fără ca societatea românească să fie una de consum, prin
stimularea creativităţii umane, dar atunci când situaţia o va cere va fi şi un Stat coercitiv. Tendinţele
şi fenomenele negative, care produc efecte negative vor fi cenzurate şi canalizate către o evoluţie a
lor pozitivă. Deşi un Stat al libertăţii Statul evolutiv nu va lăsa ca în cadrul naţiunii lucrurile să
evolueze la întâmplare, aşa cum vor indivizii sau unele grupuri de interese, manipulate din interior
sau din exterior.. Sau cum vor unele Forţe şi grupări străine !
SEER este un Stat evoluţionist maximalist, care se conduce după Teoria că toate
problemele societăţii şi ale oamenilor se rezolvă prin dezvoltare, educaţie şi evoluţie susţinute. El
consideră ca marea majoritate a problemelor dureroase cu care se confruntă Civilizaţia umană,
Societăţile naţionale, fiinţa umană se datorează faptului că atât Societăţile naţionale, Civilizaţia
umană au un mare grad de înapoiere în evoluţia lor. Că nu s-au dezvoltat şi nu au evoluat cât ar fi
trebuit. Şi pentru că Civilizaţia umană si Societăţile naţionale sunt rămase mult în urmă ca dezvoltare
şi evoluţie, faptul acesta producând dereglările şi distorsiunile din cadrul societăţilor, numeroase
efecte negative, sărăcia, mizeria, violenţa etc, logic şi normal este ca aceste Societăţi să înceapă să se
dezvolte şi să evolueze mai repede, mai bine, maximal, tocmai pentru a recupera din această
întârziere. Atunci când întârzierea în dezvoltarea Societăţilor umane, a Sistemelor socio-economice
naţionale, a Civilizaţiei umane va fi recuperată, dezvoltarea şi evoluţia lor va intra pe un făgaş
normal. Atunci Sistemele vor trai o stare de bine ! O stare optima ! Tot ce se întâmplă astăzi rău în
lume, violenţa, războaiele, foametea, sărăcia, bolile şi mizeria, distrugerea ecosistemelor, dereglarea
climei se datorează acestei nenorocite de întârzieri în dezvoltarea civilizaţiei umane, a
societarilor naţionale !
SEER este un Stat serios, drept, puternic, imparţial, un stat al cărui scop este acela de
a-i ajuta pe români în viaţă, şi de a conduce cu mână de fir Sistemul socio-economic de evoluţie !
Un stat care şi-a propus ca din poporul român, un popor în care a intrat stricăciunea morală, un popor
cu mari defecte morale şi psihice, să facă un popor cinstit şi disciplinat ca nemţii, harnic ca
japonezii, un popor creativ, (pentru că noi suntem un popor inteligent, creativ, dar ne utilizăm
inteligenţa şi creativitatea prost, împotriva noastră, ca să ne facem rău ! În loc s-o utilizăm pentru a
ne face bine !). Adică un mare popor care îşi fructifică la maximum inteligenţa şi creativitatea. Statul
Evolutiv este Statul care va fructifica la maximul tot potenţialul de inteligenţă şi de creaţie al
Poporului român !
Marea noastră nenorocire, este că în ultima sută de ani noi am avut un Stat hoţ, statul comunist a
fost un stat egoist şi viclean, al celor aflaţi la putere. Ca şi Statul interbelic, ca şi cel de dinaintea
primului război mondial, ca şi Statul comunist, Statul post comunist este un stat prin excelenţă al
hoţilor, al mafioţilor. Este un Stat de clasă, un Stat de Grup, al clasei şi al grupului mafiot aflate la
putere ! Or noi aveam nevoie de un Stat care sa fie al tuturor romanilor, al întregului popor, al
Organismului românesc, care să fie cinstit şi drept, cum este un tată cu copii lui, care să urmărească
Binele tuturor, nu sforăriile cel aflaţi la Putere.
Aceasta a fost nenorocirea noastră, blestemul nostru, că Statul român a fost un „Stat hoţ”,
şi a fost normal sa fie aşa, odată ce Statul a fost format din politicieni hoţi ! Cum potrivit
proverbului „Peştele de la cap se împute, dar se curăţă de la coadă”, Statul hoţ i-a învăţat pe românii
de sub el să fie şi ei hoţi, altfel spus a fort un prost educator, căci a generat hoţie şi necinste în tot
organismul social. .Noi am arătat în alte lucrări de ce ajung la putere cei dotaţi cu INTELIGENŢĂ
NEGATIVĂ, mediocrităţile care sunt dotate cu viclenie, cinism, cu instinctul puterii, cărora nu la
pasă de ţară şi de neam. Inteligenţele negative sunt mult mai viabile, mai puternice, incisive decât
valorile cinstite ! Hoţii, lichelele, setoşii de putere se unesc în haite, (mafia) valorile şi patrioţii
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adevăraţi nu. De aceea clasa politică a fost formata la noi, din, vorba lui Eminescu, „Nişte răi şi
nişte fameni /I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni”.
Şi de aceea noi am avut oameni politici slabi, mediocri, care şi-au pus tot timpul interesele lor
mai presus decât ale ţării. Când ar fi fost bine să fi avut mari genii la Conducerea ţării, mari Patrioţi
! Noi am avut, din păcate, mari patrihoţi ! Nenorocirea acestei Ţări, de un secol şi jumătate, se trage
tocmai de la această clasă politică nenorocită, ai cărei reprezentanţi au format Guvernele si Statul
românesc. De la oamenii politici care au format şi condus Guverne, ai cărei reprezentanţi şi-au
văzut numai de interesele lor personale, de mânării şi de jocuri de culise, fără să-i preocupe deloc
poporul şi destinul ţării.
Dacă Noi, românii nu înţelegem că de acum în Istorie trebuie să avem un Stat cinstit, integru,
drept, care să se preocupe în primul rând de soarta ţării, de dezvoltarea şi evoluţia
organismului naţional, dar şi de soarta tuturor cetăţenilor, fără să nedreptăţească pe nimeni,
că trebuie să avem un Guvern, la fel format din oameni cinstiţi şi patrioţi, un Partid al Dezvoltării şi
Evoluţiei cinstit, înseamnă că nu am înţeles nimic în istorie !. Cum spuneam, şi repetăm, cele mai
multe nenorociri, potrivit proverbului „Peştele de la cap se împute”, ne-au venit de la Statul
hoţ, de la Guvernanţii hoţi, pentru că fiind un Stat de hoţi, a încurajat hoţia în ţară. De la
Guvernele formate din oameni politici jigodii, pe care nu i-a durut ţara, cărora nu le-a păsat
de problemele oamenilor, de ce se va întâmpla cu naţiune în viitor, ne vine nouă răul !.
Iată de ce este bine ca să avem, în sfârşit, un stat adevărat, cinstit, drept, corect, care să ţină
la ţară şi la popor. nu un stat care să fie tagma jefuitorilor !
Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, dacă vom merge ca şi până acum, acceptând să fin conduşi
de hoţi, suntem terminaţi ca popor. nu vom avea nici o şansă în istorie ! Adică dacă nu se va
întâmpla să se adune un Grup de oameni cinstiţi, corecţi, drepţi, patrioţi, umanişti care să formeze
Guvernul României, care să conducă Statul român evolutiv, noi, românii nu avem nici o şansă în
istorie. să ne fie limpede lucrul acesta ! Vom continua să fim aceiaşi societate de hoţi, de oameni
corupţi, fără caracter, care îşi urmăresc numai interesele personale, iar la ţară nu se gândeşte nimeni
! Fără un Stat cinstit şi drept, care să eradicheze in România corupţia, hoţia, care să-i înveţe, să-i
formeze pe români ca oameni cinstiţi şi drepţi, (aşa cum au fost dacii!) pentru că numai fiind cinstiţi
şi drepţi va fi bine de noi, noi nu vom forma niciodată un popor cinstit, disciplinat ca nemţii şi
harnic ca japonezii !
AL PATRULEA MARE PAS
PE CARE VA TREBUI SĂ ÎL FACEM ÎN ISTORIE PENTRU A SCĂPA DE AMENINŢAREA
POSIBILITĂŢII DISPARIŢIEI NOASTRE CA POPOR,
ŞI PENTRU A DEVENI UN POPOR ŞI O NAŢIUNE, MARI ŞI FERICITE !
1
RELIZAREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE,
POSIBIL UNA DINTRE CELE MAI MARI DESCOPERIRI DIN ISTORIE
Omul, societatea umană, civilizaţia umană au nevoie de un nou tip de Sistem socio-economic.
Este nevoie în Istoria umanităţii de un nou timp de Sistem socio-economic, Sistemul economic
capitalist, fiind total depăşit, incapabil să mai rezolve problemele pe care istoria şi societatea
umană i le pun. A se vedea Criza financiară, economică, morală, culturală, educaţională din
ţările dezvoltate, criza Financiară care zguduie Statele Unite. Acest nou Sistem Soţieo-
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economic, Sistemul economic al viitorului, a fost descoperit:el este SISTEMUL SOCIOECONOMIC DE EVOLUŢIE
Aşa după cum am văzut Sistemul economic comunist, creaţie a Vârfurilor francmasonice care
conduc lumea, a fost neviabil în istorie. Iar Sistemul socio-economic capitalist este deja învechit, (
şi-a epuizat orice resursă), este un Sistem economic care nu permite evoluţia şi progresul popoarelor
şi al Civilizaţiei umane, ci doar acumularea de bani făcută de Marii bancheri internaţionali, şi
naţionali, care devin tot mai bogaţi în istorie, în timp ce prăpastia dintre bogaţi şi săraci la nivelul
planetei, şi la nivel naţional, se adânceşte tot mai mult, iar numărul săracilor, a celor care trăiesc în
mizerie este din ce în ce mai mare !
Noi credem sincer, fiind un om credincios, că descoperirea Sistemului socio-economic de
evoluţie, ne-a fost dăruită de Dumnezeu, tocmai ca să ajute societăţile umane, Sistemele economice
capitaliste să iasă din criză şi să se înscrie pe Linia de evoluţie a vieţii. Adică să treacă la construirea
Sistemelor socio-economice de evoluţie !
Sistemul socio-economic de evoluţie este un alt fel de Sistem economic, este cel mai performant
din istorie şi cel mai uman, având o mare eficienţă educaţională. Şi el este cel care va scoate
Societatea umană din criză !
El nu seamănă cu Sistemul economic capitalist şi nici cu cel socialist.
– A. Este în primul rând un Sistem organic, armonios, unitar care le asigură condiţii de
locuit, de muncă, de educaţie, optime, tuturor cetăţenilor ţării.
Este un Sistem organic în primul rând, pentru că el seamănă cu un Organism, în care toate
subsistemele şi celulele sale (oamenii) lucrează nu pentru ca Sistemul să acumuleze cât mai
mulţi bani, ci ca Sistemul organic să crească, să evolueze. Nu pentru ca unii oameni să
acumuleze un capital cât mai mare, ci ca organismul să crească şi să evolueze ! Evoluţia
Sistemului socio-economic, socio-uman este cel mai important lucru în acest Tip de Sistem
economic ! Munca oamenilor se converteşte, se transformă deci în Evoluţie !
1.
Este Sistemul economic care este Casa întregului popor, adică asigură toate condiţiile
ca întreaga Societate, toţi oamenii să locuiască în acest Eco-Sistem (pentru că Sistemul socioeconomic este în primul rând un Macro-Ecosistem) în cele mai bune condiţii. În acest Sistem nu
există oameni care să nu aibă casă. Românii vor lucra la îmbunătăţirea Eco-Sistemului românesc aşa
cum se lucrează la o Casă în care trebuie să locuiască toţi ai tăi. Adică în cel mai scurt timp vor fi
regularizate râurile Prut, Siretul, Mureşul, Someşul ca să nu mai existe inundaţii. Barajele care vor
realiza aceste regularizări vor fi dotate cu turbine care vor produce energie electrică. Totodată aceste
lacuri de acumulare create in urma regularizării marilor râuri ale ţării vor asigura apa care se va
folosi la irigarea culturilor, la crearea unor reţele mari de irigare (în care apa nu va mai fi pompata, ci
va curge datorită diferenţei de altitudine), care vor fi automatizate, cibernetizate, conduse de
computere. Luni va fi irigat sectorul A, marţi sectorul B, în mod cibernetic, procesul fiind condus de
către computere. O dată cu crearea acestor lacuri în urma regularizării râurilor României va creşte
foarte mult cantitatea de apă potabilă, va creste suprafaţa de evaporare, se va dubla, se va tripla, a
lacurilor, astfel încât atmosfera va fi mai umedă, ploile vor fi mai dese. Se vor combate astfel, cât de
puţin, efectele încălzirii climei, care au început să facă ravagii şi în România. În munţi vor fi barate,
pe cât este posibil şi unde este posibil, toate pârâiaşele, pentru a se produce lacuri de acumulare care
vor pune în funcţiune turbine ce produc energie electrică. Chiar dacă aceste hidrocentrale sunt mici
şi produc 1 megavat, 2 megavaţi, ele fiind cu sutele puterea însumată a acestor microhidrocentrale va
fi mare. Va fi îndiguită Dunărea astfel încât să nu mai producă inundaţii, cu curent electric şi apă
pentru irigat. Vor mai fi construite pe Dunăre două sau trei poduri, care să fie şi baraje totodată, ca
să producă energie electrică. În spatele acestor baraje se vor forma lacuri de acumulare, care vor
regulariza cursul Dunării. Va creşte suprafaţa de luciu şi de evaporare a Dunării. Vor fi construite
mii de turbine eoliene, ca sa capteze energia vântului pentru a o transforma in energie electrică.
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Ideea este aceasta, energia electrică folosită de Sistemul socio-economic de evoluţie va fi o
energie curată, albă, şi nu una obţinută în întreprinderi care poluează. În Sistemele economice
ale viitorului energia nu va mai fi produsă de unităţi industriale care poluează. Sistemul socioeconomic de evoluţie asigura Casa de locuit, habitatul pentru întregul popor, dar şi pentru fiecare
familie şi individ uman. Se va trece de acum încolo la construirea caselor cibernetice, dotate cu
Sisteme de încălzire pe bază de curent electric, performante, dotate cu calculator şi cu internet, astfel
încât Casa să îi permită omului să comunice cu oricine, şi de asemenea internetul îi va asigura
omului posibilitatea de a învăţa şi de a lucra acasă, folosind computerul şi internetul. Casa în
Sistemul scoico-economic de evoluţie va fi dotată cu panouri solare sau cu mici turbine eoliene, ori
cu acumulatori care să-i asigure curentul electric necesar pentru funcţionarea instalaţiilor şi a
computerelor care supraveghează funcţionarea habitatului şi a ecosistemului casei de locuit. În
acelaşi timp ea va fi dotata cu instalaţii şi sisteme care vara să asigure un climat sănătos în interior
(să nu fie foarte cald), iar iarna să asigure căldura optimă a celor care locuiesc în ea. Fiinţă umană,
familie, casă de locuit vor alcătui împreună o FIINŢĂ, un Organism intro-deschis, care îl va ajuta pe
om să trăiască în mod optim, să muncească şi să creeze la nivel maximal. Casa îl va lega pe Om
prin intermediul internetului, şi a altor mijloace de comunicare, cu ceilalţi semeni ai săi, cu
Instituţiile naţionale şi cu Statul. Atunci când va fi un referendum şi se ca vota într-o anumită
Problemă importantă, Omul va vota de acasă folosind computerul. Sau dacă Statul, Primul
ministru vrea să-i consulte pe oameni într-o problemă va folosi pentru aceasta internetul, omul
votând cu da sau nu de acasă, utilizând computerul.
Aceasta va fi casa viitorului, fără de care Sistemul socio-economic de evoluţie nu va putea să
existe. Casa viitorului îi asigură fiinţei umane cele mai bune condiţii de viaţă şi de muncă, dar
Omul şi Societatea nu vor fi în nici un caz fiinţa umană şi societatea de consum pe care o vedem
astăzi în Ţările capitaliste dezvoltate. Omul viitorului va fi necesarmente un om învăţat, instruit,
superior din punct de vedere moral, cercetător, un om cu o minte cultivată, un om informat, care va
lucra în domeniul cunoaşterii şi al rezolvării problemelor oamenilor, ale Sistemului socio-economic.
Un asemenea om are nevoie de o asemenea CASĂ CIBERNETIZATĂ care să îi ofere condiţii
optime de locuit, dar şi de muncă, de învăţare, de instruire şi educare.
2.
Sistemul socio-economic de evoluţie (SSEE) este în acelaşi timp O MARE ŞCOALĂ,
este un Mare Sistem educaţional, un Univers uman care conţine foarte multă informaţie
educaţională, ( foarte mulţi factori educaţionali pozitivi), o mare Capacitate de a-şi educa
oamenii, care va fi asimilată de către fiinţele umane, (prin simplu fapt că trăiesc în acest univers
uman). În SSEE Omul educat, cercetătorul, Creatorul de valoare este foarte apreciat şi cel mai bine
remunerat ! Ei formează de altfel clasa socială dominantă. Omul educat, cult, creator are o mare
valoare. Educaţia în sine, omul educat, ca valori, au o mare importanţă, fiind foarte apreciate ! În
Universul cultural al acestui Sistem socio-economic sunt promovate modelele culturale ale unei
personalităţi umane superioare, al unei personalităţi active, creatoare, demnă, morală, generoasă…
Este interzisă şi pedepsită hoţia, nu este promovată viclenia, şmecheria, nonvaloarea. Omul
mediocru, omul mai puţin dotat este şi el ajutat să se realizeze maximal în viaţa. Iar dacă nu este
creativ să lucreze în Sistemul de cercetare, el va lucra în industrie, în agricultură, la întreţinerea
Sistemului. În SSEE marea majoritatea a oamenilor vor lucra în cercetare, care devine modul
economic fundamental de existenţă al Omului şi al societăţii… În acest tip de Sistem este nevoie de
minţi cât mai mari şi de oameni foarte educaţi. În al doilea rând Sistemul naţional de învăţământ
este unul de mare valoare, foarte performant, eficient, (nu este ineficient aşa cum sunt Sistemul de
Învăţământ de azi din România, sau Sistemele de învăţământ din Ţările dezvoltate, care sunt sisteme
marcate de Criza educaţiei, ineficiente), care creează fiinţe umane superiore, din punct de vedere
moral şi cultural, şi minţi de mare valoare, creatoare. Cine îşi imaginează că SSEE, Sistemul
economic al viitorului şi Sistemul său de învăţământ vor produce ciurucuri, absolvenţi de liceu şi de
facultate care nu pot şi nu ştiu să scrie, sau oameni analfabeţi ca Sistemul american de învăţământ, se
înşeală. (La un Chestionar de cultură generală dat în Statele Unite, la întrebarea câte ecuatoare are
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pământul, 67 la sută dintre americani au răspuns că are trei, patru, două ecuatoare…). Nu, SSEE,
Sistemele economice de acest tip, care produc în primul rând evoluţia întregului Sistem socioeconomic pe linia de evoluţie, care produc evoluţia Omului nu pot funcţiona decât cu fiinţe umane
foarte evoluate şi performante, nu cu mediocrităţi. Indicele educaţional al Sistemului socio-economic
de evoluţie trebuie să fie foarte înalt pentru că altfel Sistemul nu poate funcţiona ! Altfel aceste
Sisteme economice nu funcţionează, lucrul acesta îl subliniem cu toată tăria ! În asemenea Sisteme
Economice mediocrităţile şi jigodiile de politicieni din zilele noastre nu au ce căuta, ar fi un mare
pericol. Asemenea Sisteme economice, de tipul acesta, nu îşi pot permite să aibă conducători ca
politicienii de azi, să hrănească mediocrităţi, oameni vicleni, hoţi, mafioţi, care nu participă din plin
la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului !
3. SSEE este în acelaşi timp O MARE UZINĂ, în sensul că dă de lucru la toţi oamenii, iar cei
car lucrează într-un asemenea sistem, se perfecţionează, învaţă tot timpul, rezultatul lor
fiind evoluţia sistemului.. Pentru prima dată în istorie oamenii, organizaţi într-un sistem
economic lucrează la producerea unui produs numit Evoluţie ! Sistemele economice de
evoluţie, aşa cum am spus, nu cunosc Fenomenul şomajului. Deci nu vor exista oameni care să
nu lucreze, să tragă chiulul ! Ba dimpotrivă, Sistemul stimulează Omul, îi asigură condiţii ca să
producă, să creeze cât mai mult, pentru a-i fructifica la maximul creativitatea, dotarea
intelectuală.
4. SSEE sunt în aceleaşi timp MARI NAVE CARE CĂLĂTORESC ÎN VIITOR, evoluând, ele
sunt nave care îi transportă pe oameni, transportă societăţile umane de pe actualul nivel
de evoluţie, nivelul 1, pe următorul nivel de evoluţie, nivelul 2.
- B. 1. Subliniem, SSEE sunt Sisteme socio-economice unitare, aşa cum este Organismul
uman, deci ele sunt nişte Mari Organisme Socio-Economice (definite de un nivel înalt de
unitate şi armonia) care funcţionează ca un Aparat care produce evoluţie, programat să
evolueze pe Linia de evoluţie !. Nu sunt Sisteme dezlânate, entropice, nu ! Sunt Sisteme foarte
economicoase, precise, cibernetice, cu Reglare şi cu Autoreglare fină, rapidă, şi au o funcţionalitate
sistemico-cibernetică foarte eficienta, economică, sensibilă, autoreglatorie. Ca orice organism uman
ele sunt formate din Subsisteme, Subsistemul Industriei, Subsistemul agriculturii, Subsistemul
culturii, Subsistemul educaţiei, Subsistemul cercetării, al Rezolvării problemelor Sistemului, cel
care se va dezvolta foarte mult. Subsistemele la rândul lor sunt formate din Unităţi mai mici de
producţie, să le numim Întreprinderi . Întreprinderile sunt ca celule într-un Organism, ele sunt deci
în legătură unele cu altele şi toate sunt integrate în marele Organism socio-economic, fiind introdeschise unele către altele, formând o mare navă care evoluează, călătoreşte în viitor. Toate
aceste Întreprinderi conlucrează la bunul mers, la buna funcţionare a Sistemului socio-economic,
producând două mari Finalităţi, Produse : 1 Evoluţia Sistemului pe Linia de evoluţie a vieţii
raţionale în univers, şi
2, Subzistenţa, existenţa lui, funcţionarea lui în bune condiţii, existenţa oamenilor având un
confort optim şi un nivel de trai ridicat, fără ca Societatea să fie o Societate de consum !
- C. Sistemul socio-economic de evoluţie este format în mare din două mari Subsisteme :
1. Subsistemul care produce subzistenţa Sistemului şi a oamenilor, (Subsistemul Industriei,
Subsistemul Agriculturii, Subsistemul transporturilor ) oamenii avânt un nivel de trai ridicat, trăind
într-o stare de bunăstare, fără grija zilei de mâine, un confort bun, normal, nu foarte ridicat.
Subsistemele acestui Subsistem, Întreprinderile care formează acest Subsisteme, se va căuta să fie în
general automatizate şi cibernetizate, astfel încât acest Subsistem să fie deservit de un număr cât mai
mic de oameni, urmând ca cei mai mulţi oameni să lucreze în Subsistemul de cercetare şi evoluţie,
de rezolvare a problemelor, (Industria inteligenţei, a cunoaşterii) unde este nevoie de minţi
creatoare într-un număr cât mai mare.
Şi, 2. Subsistemul de cercetare şi de evoluţie. În acest Subsistem, care este un fel de Industrie care
produce Cunoaştere, Creaţie şi Evoluţie, vor lucra cercetătorii, oamenii care vor descoperi noi
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realităţi, legi, adevăruri, tehnologii, etc, educatorii care vor forma şi vor crea oameni mai buni, mai
evoluaţi din toate punctele de vedere, şi artiştii şi filozofii care vor crea opere de artă, care vor aduce
noi viziuni despre lume şi viaţă, viziuni, concepţii, adevăruri care vor ajuta Omul să evolueze, să se
adapteze unui nivel mai înalt de evoluţie ! Să se adapteze continuu viitorului !
- D. - Sistemul socio-economic de evoluţie este ( ca şi Statul) un Sistem contractualist.
Un Sistem în care Statul, şi Guvernul, Instituţiile care conduc Organismul naţional încheie cu
cetăţenii un Contract ( aprobat de către toţi cetăţenii ţării printr-un referendum) prin care el, Statul,
se angajează (este o Lege fundamentală a Sistemului socio-economic) să-i asigure Fiinţei umane, de
când este mică, familiei în care trăieşte, toate condiţiile de existenţă şi de educaţie. Când termină
şcoala îi va asigura un loc de muncă sau mai multe locuri de muncă, urmând ca tânărul să îl aleagă
pe acela care se potriveşte vocaţiei şi aptitudinilor sale, care îl face fericit pe el ca fiinţă umană,
pentru a da cât mai mult Societăţii ! Sistemul fiind maximalist, el cere deci cât mai mult de la fiinţa
umană, pentru a transforma munca oamenilor în Evoluţie ! Evoluţie de pe urma căreia beneficiază
toţi !
E. În SSEE toţi oamenii vor fi proprietari şi va apare un nou Tip de proprietate,
Proprietatea mixtă particulară şi de stat.. Va fi înfiinţat, deci, un nou Tip de proprietate în istorie, şi
anume Proprietatea mixta a Statului evolutiv şi educaţional şi a cetăţeanului asupra mijloacelor de
producţie şi de creaţie. Am spus mai sus că Sistemul socio-economic de evoluţie este un Sistem
Unitar, asemenea Unui Organism, condus de un Creier care este Statul evolutiv. Sistemul socioeconomic funcţionează pe baza autoreglării şi a reglării sale de către Creierul care îl conduce.
Sistemul socio-economic este structurat, format din Subsisteme, care la rândul lor sunt formate din
Întreprinderi productive interconectate între ele. Oamenii vor munci maximal în aceste Întreprinderi
productive. Aceste Întreprinderi vor exista în toate domeniile Agricultură, Industrie, Cercetare, unde
sunt Unităţi de cercetare şi creaţie, Laboratoare, Institute de cercetare, în Educaţie, unde i-au forma
Şcolilor, a Institutelor de Învăţământ superior, a Universităţilor. Dar Institutele, Unităţile de
cercetare sunt în esenţa lor Şcoli, Institute în care oamenii se educă şi se formează prin procesul de
cercetare în care sunt implicaţi, deci ei se formează în procesul muncii. Activitatea de creaţie şi de
cercetare având o funcţie educaţională-formativă, o putere educaţională foarte înaltă, fiind foarte
eficientă ca funcţie formativ-educaţională. Datorită noului mod de producţie, care este în esenţa lui
un mod educaţional – cercetarea – viaţa fiinţei umane devine o viaţă educaţională, adică o viaţă care
are funcţia şi puterea de a-l forma pe om, de a-l ajuta să evolueze tot timpul. Dar şi Societatea în
ansamblul ei, SSEE în ansamblul lui este un Sistem educaţional, un Sistem care are deci funcţia şi
puterea de a-l forma pe om, de a-l ajuta să evolueze pe linia de evoluţie. De aceea spuneam noi că
trecerea omenirii, a societăţilor naţionale la construirea Sistemelor socio-economice de evoluţie
reprezintă cea mai mare revoluţie din istoria umană. Că acesta este Sistemul care ne va plasa
pe un nivel superior de evoluţie…
Ei bine Întreprinderile în care lucrează oamenii în Sistemul economic al viitorului sunt 40 %
proprietatea Statului evolutiv şi 60% proprietatea oamenilor, a cetăţenilor care lucrează în
Întreprindere. A apărut astfel în istorie proprietatea mixtă unitară de stat şi particulară. Statul fiind
proprietar 40% al Întreprinderii (el este deci proprietarul a 40 la sută din întreaga Economie, pentru
că el este Creierul Sistemului socio-economic, el este cel care îndeplineşte funcţiile de Organizare,
de Conducere, de Apărare, Educaţională, culturală, de prospectare, de rezolvare a problemelor
Sistemului, prin aceasta fiind proprietarul a 40% din acţiunile fiecărei Întreprinderi), el are funcţie de
control a bunei funcţionări (a Întregului Sistem socio-economic naţional,) a fiecărei Întreprinderi. El
oferă retehnologizarea întreprinderii, pregătirea oamenilor, le oferă consultanţă atunci când
întreprinderea nu merge bine, îi ajută să schimbe profilul întreprinderii, etc. 60 % din acţiunile
Întreprinderii, aparţin „muncitorilor” care lucrează în Întreprindere. Altfel spus 60 % din proprietatea
Întreprinderii este proprietatea muncitorilor, a salariaţilor… Muncitorii vor fi plătiţi în funcţie de cât
produc, dar şi de numărul de acţiuni pe care îl au în întreprindere…A apărut astfel în istorie un tip
nou de proprietate în care eu ca persoană deţin împreună cu statul o proprietate, în care el deţine
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40% iar eu 60%. Nu va exista muncitor, salariat care să nu aibă acţiuni la întreprinderea în care
lucrează… Acţiunile se transmit copiilor, urmaşilor.
În paralel cu proprietatea mixtă de stat şi particulară, va exista desigur proprietatea privată
personală. Casa, Costumele mele, maşina sunt numai şi numai proprietatea mea şi a familiei mele, şi
nu sunt absolut deloc şi proprietatea Statului educaţional-evolutiv. Cele două tipuri de proprietate pot
coexista foarte bine.
Proprietatea mixtă de stat şi particulară credem noi ca va juca un rol benefic în evoluţia omului, a
Omenirii. Pentru că ea îi adună pe oameni la un loc, îi organizează, îi motivează, îi educă, iar prin
intermediul Statului, care este Creierul Sistemului socio-economic de evoluţie, îi integrează în
marele Organism al naţiunii, în Marele Organism istoric care este Poporul, Societatea umană.
Pe când Proprietatea de tip capitalist făcea din om un hârciog care adună Capital, prin orice
mijloace, care îl singulariza, acest nou Tip de proprietate, Proprietatea mixtă de stat şi particulară, îi
uneşte pe oameni, îi face să fie mai puternic, face ca Naţiunea şi Statul să nu mai fie slabe, ci
puternice !
- F. Sistemele socio-economice ale viitorului vor fi Sisteme socio-economice cibernetice,
cibernetizate, foarte economicoase, antientropice, foarte preciste şi eficiente, care produc
evoluţie !
Subliniem faptul că Sistemele economice naţionale în viitor nu îşi vor mai permite să nu
evolueze, să fie mari consumatoare de energie, poluante, să unu fructifice la maximul energia şi
inteligenţa umană, timpul social, pentru că dispar, se prăbuşesc. Sistemele economice naţionale, aşa
cum le vedem noi astăzi, sunt foarte primitive. Chiar şi Sistemele economice ale Ţărilor dezvoltate
sunt foarte primitive. Înapoierea lor având efecte catastrofale. Crizele economice şi de tot felul sunt
efectele acestei înapoieri. Sunt Sisteme economice care consumă foarte multă energie, (energofage)
timp, muncă, şi produc foarte puţin, au deci o eficienţă foarte scăzută şi un randament foarte mic, şi
care produc mai multe efecte negative decât pozitive. Produc incultură, stres, depresii, patologie
umană. 73 % din populaţia SUA este dependentă de medicul psihiatru şi de medicamentele
psihiatrice.
Sau cu alte cuvinte sunt Sisteme socio-economice primitive, haotice, în care foarte multe
procese sunt aleatorii, înapoiate, care au rămas mult în urmă ca dezvoltare şi evoluţie, din mai multe
motive. Această înapoiere a Sistemelor socio-economice capitaliste, a omenirii, faptul că Civilizaţia
umană, Omul au evoluat foarte puţin din antichitate până azi (când am fi putut să evoluăm mai
mult), având deci o mare rămânere în urmă în procesul de dezvoltare şi evoluţie al speciei şi al
civilizaţiei umane creează aceste efecte teribile, dramatice cu care se confruntă omul şi
societatea umană, sărăcie, violenţă, mizerie, boli, înapoiere, crize, războaie.
Toate acestea sunt efectele, urmarea înapoierii noastre ca Specie şi Civilizaţie, înapoiere pe care
trebuie să o recuperăm în deceniile următoare, pentru că altfel nu va fi bine de Om şi de Civilizaţia
umană. Şi pe care o vom recupera prin trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie
!
Dacă am fi fost o Civilizaţie mai evoluată, am fi fost mai puţin sau deloc violenţi, am fi eradicat
demult mizeria, sărăcia, cele mai multe boli, războaiele, crizele de tot felul cu care ne confruntăm
acum ! Am fi avut acum un nivel educaţional şi cultural mult mai ridicat, şi am fi colonizat demult
luna si planeta marte.
Această realitate a înapoierii noastre trebuie să o anulăm, şi lucrul acesta îl vom face evoluând
mai repede şi în mod optim, nu forţat, fără efecte negative, ci în mod armonios !
Iată de ce Teoria aceasta a dezvoltării şi evoluţiei maximale şi optime este atât de importantă
pentru noi, oamenii, pentru specia umană ! În primul rând pentru noi, românii !
Sistemele socio-economice ale viitorului nu îşi vor mai permite să funcţioneze cu un randament
scăzut, sau să fie marcate de fenomenul violenţei, să fie haotice, dezlânate, să cultive manipularea,
exploatarea, fenomenul şomajului, să îşi permită să demareze războaie militare sau economice,
psihologie, să se dezvolte exploatând şi jefuind, distrugând Sistemele economice ale altor popoare
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etc... Să aibă oameni needucaţi, hoţi, mafioţi, politicieni care să îşi jefuiască Economiile. Nu ! Toate
aceste lucruri trebuie să rămână de domeniul trecutului, ele fiind efectul înapoierii noastre ca Specie
şi Civilizaţie.
Sistemele economice ale viitorului, şi o dată cu ele şi societăţile şi oamenii, vor trebui să fie
precise, să funcţioneze ca ceasul, disciplinate, vor trebui să fie eficiente, să folosească foarte mult, să
exploateze la maximum energia, inteligenţa şi creativitatea umană pe care le convertesc în
dezvoltare şi Evoluţie. Şi să aibă un mare grad de a antientropie, să fructifice la maximul, condiţiile
mediul, totalitatea resurselor, în primul rând a resursei umane, şi a resurselor regenerabile, care nu
poluează, care nu produc efecte negative.
- În cazul poporului român, PDEMR propune o nouă viziune despre Poporul român,
despre naţiunea română, despre Statul evolutiv românesc, despre Sistemul socio-economic de
evoluţie românesc. Poporul român va fi format de aici înainte de poporul român dinlăuntrul
Ţării, şi de poporul român din afara ţării. Cele două popoare sunt segmentele, subsistemele Unui
singur şi mare popor unitar. De aceea PDEMR, Statul evolutiv român va acorda cetăţenie română
tuturor românilor din afara ţării care dovedesc că sunt români, sau au avut părinţi români şi
care doresc să facă parte din poporul român, simt că aparţin sufleteşte poporului român…
Aceiaşi viziune o aducem şi despre naţiunea română. Naţiunea român este naţiunea unitară şi
armonioasă formată din cele două segmente, Naţiunea română din interiorul ţării, şi naţiunea română
din exteriorul ţării. Sistemul socio-economic românesc va fi format şi el din cele două Subsisteme,
Subsistemul socio-economic din interiorul ţării, şi Subsistemul economic din afara ţării, care la
rândul lui este format din totalitatea Societăţilor comerciale, a afacerilor pe care le au românii, care
au obţinut cetăţenia română, în afara ţării, şi care vor fi ajutaţi de statul român, să se dezvolte, sau
atunci când au probleme, prin acordare de consultanţă şi prin ajutor economic. Statul român
evolutiv are toate atributele pe care i le conferă Poporul român şi naţiunea română pentru a-şi
îndeplini în totalitate rolul de Conducător, de Creier al Sistemului socio-econom ic unitar românesc.
AL CINCILEA MARE PAS
APLICAREA ÎN PRACTICĂ, ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN,
A DOCTRINEI BUREBISTA
SAU
DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE
ŞI A LANSĂRII ORGANISMULUI NAŢIONAL ROMÂNESC PE LINIA DE EVOLUŢIE
FILOZOFIA, RAŢIUNEA DE A FI ŞI PROGRAMUL PDEMR
NECESITATEA ÎNFIINŢĂRI PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI MAXIMALE
A ROMÂNIEI. . FILOZOFIA, SCOPUL ŞI RAŢIUNEA LUI ÎN ISTORIE.
1. PDEMR a apărut în istorie din necesitatea profundă, stringentă de a salva Poporul român şi
România de la prăbuşirea totală, de la dispariţie, de a le scoate din criza gravă în care ne scufundăm
de mai mult de 50 de ani, şi de a plasa Organismul românesc pe o traiectorie evolutivă.
PDEMR s-a înfiinţat în România pentru că Partidele politice care au venit la putere în urma
căderii regimului comunist în România s-au dovedit a fi de fapt nişte Găşti ale unor grupuri de
interese, singura lor raţiune fiind aceea de a jefui Economia românească, pe care au distrus-o în
proporţie de 80 %. S-a văzut pe parcursul celor aproape două decenii care au trecut de la căderea
regimului comunist în decembrie 1989 că partidele politice româneşti sunt total incapabile să scoată
România din criză, nu sunt capabile să ofere nici cea mai mică şansă de mai bine şi de a exista în
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istorie României ! Aceste partide n-au făcut altceva decât să se certe şi să se sfâşie intre ele de ochii
lumii, făcând cel mai scabros circ politic pe Scena ţării. În realitate însă, în spate, ele şi-au dat mâna
jefuind împreună Economia românească, vânzând pe nimic uzinele şi fabricile ţării, resursele solului
şi ale subsolului. Fiind total incapabile să gândească o Soluţie, cea mai mică soluţie, prin care
României să îi meargă mai bine ! PDEMR s-a înfiinţat şi vine în istorie tocmai ca această realitate
dureroasă să înceteze imediat!
PDEMR s-a născut în România pentru că s-a întâmpla ca tocmai în Ţara noastră să fie
descoperit Sistemul socio-economic, Sistemul economic al viitorului, (cel care prin performanţele
sale va scoate Societatea umană din criză), şi să apară un Grup de minţi profunde, de intelectuali
patrioţi, formând Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, care a putut, plecând de la situaţia
dezastruoasă a ţării şi de la descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie, să gândească o
Doctrină a salvării României şi a poporului român în istorie, capabilă să ne lumineze Calea pe
care trebuie să mergem ca popor, cel puţin un veac de aici înainte, capabilă să plaseze Sistemul
socio-economic românesc pe o traiectorie evolutivă, pentru cât va exista acest pământ şi
Civilizaţia umană !.
Pentru că este primul partid din istoria României care şi-a propus, s-a angajat în istorie să
rezolve Problema românească şi poate rezolva o dată pentru totdeauna această Problemă!
Problema românească definindu-se astfel : ce trebuie să facem noi, românii, acum, în
istorie, care este Calea pe care trebuie să ne dezvoltăm noi ca popor şi ca naţiune astfel încât să
creştem, să evoluăm atât de mult, încât să fim un popor demn, civilizat, educat, care trăieşte în
belşug, având un ritm înalt de dezvoltare şi evoluţie ! Astfel încât să nu mai poată dispărea
niciodată din istorie, şi să nu mai poată fi manipulat, exploatat, umilit, de o altă naţiune, de un
grup de naţiuni, sau de oricine !? Care este Soluţia prin care noi, românii vom deveni într-un
timp istoriceşte scurt unul din marile popoare şi naţiuni ale lumii, scăpat o dată pentru
totdeauna de posibilitatea de a dispărea, de sărăcie, umilinţă, înapoiere, manipulare,
exploatare ? !
Aceasta este deci problema românească, formulată acum pentru prima dată în istorie,
Problemă pe care Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a Român şi-a propus să o
rezolve. Rezolvarea acestei probleme este Scopul Principal pe care Partidul şi l-a propus să îl
realizeze într-un timp istoriceşte cât mai scurt !
PDEMR a descoperit Doctrina, Strategia, Cale, Soluţia prin care poate fi rezolvată într-un
termen istoriceşte scurt Problema românească, şi se angajează din tot sufletul să realizeze acest Scop
istoric măreţ
PDEMR s-a înfiinţat în istorie pentru că aşa s-a întâmplat în realitate, aşa a vrut Domnul,
să fie realizată în Ştiinţa Economică descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie, în
perioada în care criza societăţii umane, a Ţărilor dezvoltate şi a celor sărace, criza omului şi a
Civilizaţiei umane, Criza României au devenit profunde şi grave, punând în pericol bunăstarea
Societăţii umane, normalitatea ei, însăşi existenţa Civilizaţiei umane în timp. S-a întâmplat deci ca
această mare Descoperire a Sistemului economic al viitorului să apară în perioada în care Sistemul
economic comunist, de altfel o creaţie artificială şi negativă a Vârfului francmasonic mondial, să îşi
arate ineficienţa sa, iar Sistemul economic capitalist să intre în faza sa terminală. Apare tocmai
acum în istorie pentru că Sistemul economic capitalist a devenit învechit, şi era nevoie de
descoperirea unui Sistem economic superior, care să scoată Societatea umană din criză. În bunătatea
Lui Domnul a făcut ca lucrul acesta să se întâmple în România în momentul în care Societăţile
umane avea mare nevoie de această Descoperire ! !
PDEMR se înfiinţează în istorie, cu voia Domnului, pentru că poporul român a avut aproape două
mii de ani o istorie nefericită, dureroasă, plină de umilinţă, de greutăţi, de privaţiuni, anormală, de
aceea a venit momentul ca să aibă şi el o istorie normal, să aibă şi el o istorie demnă, fericită, o
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istorie trăită în bunăstare, o istorie care să-i pună în valoare calităţile creatoare ! O istorie bună, o
istorie în care să nu mai fie ameninţat cu dispariţia, schingiuit, jefuit, umilit ! !
PDEMR se înfiinţează în istorie pentru că poporul român este un popor creativ, cu un mare
potenţial de creaţie, de evoluţie, tocmai pentru a-i pune în valoare acest mare potenţial al neamului
românesc ! Pentru că poporul român, prin rădăcina sa traco-dacă a fost unul dintre marile popoare
ale lumii în neolitic şi în antichitate, iar acum este un popor umilit, călcat în picioare, jefuit până şi
de românii lui ! PDEMR vine în istorie pentru a încerca să îndrepte această mare nedreptate care i sa făcut poporului român, şi pentru a ajuta poporul român să redevină unul dintre marile popoare ale
lumii !
PDEMR nu este Partid de stânga sau de dreapta, ori ce de centru. El este partidul tuturor
românilor, le apără interesul tuturor cetăţenilor români, şi îi ajută pe toţi deopotrivă. El este partidul
săracilor, al bogaţilor, al oamenilor slabi, dar şi puternici deopotrivă, al celor mai puţin dotaţi şi al
celor dotaţi, al leneşilor, al hoţilor, pe care vrea să îi convingă că e mult mai bine pe lume să fii
cinstit şi muncitor, decât hoţ şi leneş ! El este partidul tuturor domeniilor de activitate, al tuturor
sectoarelor, subsistemelor şi al Întregului Sistem socio-economic naţional ! PDEMR este partidul
întregii Fiinţa naţionale româneşti, al Întregului Organism naţional românesc, scopul lui fundamental
în istorie este să ne salveze din criza gravă, istorică în care se scufundă poporul român, să ne scoată
din sărăcia şi decăderea morală, din prăbuşirea economică în care ne zbatem, să ne ajute să ne
regăsim pe noi în Istorie şi să ne ajute să ne plasă pe o traiectorie evolutivă care ne va duce pe
următorul Nivel de evoluţie ! Acest Tip de partid pune în mod deosebit accentul pe educaţie, pe
dezvoltare şi pe evoluţie, pe metodele umane, pozitive , pe credinţa în Dumnezeu, pe încrederea în
om, pre fructificarea inteligenţei, a vocaţiei de creator a omului, a talentelor, a geniului uman , a ceea
ce are mai bun omul în el ! PDEMR pleacă de la teza, de la Doctrina că fiinţa umană, care este
creaţie lui Dumnezeu, va reuşi să iasă din criza istorică, din fundătura, din capcana istorică în care a
intrat, numai pe calea dezvoltării şi a evoluţie, prin educaţie şi creaţie !
PDEMR pune un accent
deosibit pe dezvoltarea fiinţei şi a societăţii umane, pe dezvoltarea lor educaţională, culturală,
spirituală, în primul rând, dar şi materială . Noi credem că fiinţa umană, care este ceva foarte mare,
Măreţ, fiind Creaţia lui Dumnezeu,. Nu a venit pe lume ca să adune bani cu grămada, ca să fie fiinţă
de consum, ca să fie umilită, sau ca să adune putere şi glorie, ci în primul rând ca să fie o Fiinţă
creatoare, prometeică, să se realizeze plenar prin creaţie, prin cultură, prin educaţie, prin
evoluţie spirituală. Or lucrul acesta va fi posibil numai dacă vom renunţa la Sistemul economic
capitalist, care ne formează ca sclavi ai banului, fie că suntem capitalişti, fie că suntem
muncitori, care ne alienează, ne transformă în mărfuri, şi dacă vom trece la construirea
Sistemului socio-economic de evoluţie, Sistemul superior din toate punctele de vedere
Sistemului economic capitalist ! Sistemul economic care ne va asigura şi bunăstarea, şi un nivel
educaţional cultural ridicat, şi realizarea noastră în viaţă ca mari creatori !
2- PDEMR vine cu o nouă viziune asupra Poporului român şi a naţiunii române. Astfel poporul
român este format din două mari părţi, segmente, românii din interiorul ţării, şi românii din afara
ţării. Aceste două segmente ale poporului român formează împreună un singur popor, Poporul
Unitar Român, un singur Organism soci-economic ! Formăm, deci, împreună Fiinţa naţională
românească. El, poporul român se reconstruieşte astfel pe sine în istorie, de acum încolo nu va mai fi
un popor dezbinat, ci Un popor Unitar şi Armonios. Aceiaşi viziune o aducem şi despre Naţiunea
română, ea este formată, are la baza ei, Poporul Unitar românesc ! Poporul român şi naţiunea
română se reconstruiesc permanent în istorie, pe linia creşterii, a dezvoltării şi evoluţiei ! Poporul
român şi naţiunea română nu au voie să nu crească permanent in istorie. Românii vor fi învăţaţi şi
ajutaţi să nu mai fie dezbinaţi între ei, ci să se ajute şi să coopereze, pentru că sunt celule aceluiaşi
organism naţional unitar, care se întinde peste tot în lume acolo unde trăiesc românii. Să fie
disciplinaţi, harnici, competitivi! Aceiaşi viziune o aduce PDEMR despre Statul evolutiv şi
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educaţional român. El fiind Statul, Creierul întregului Organism naţional, este deci statul românilor
din interiorul Ţării, dar şi al românilor din afara ţării, pe toţi românii iubindu-i şi ajutându-i la fel.
Astfel românilor din afara Ţării, în cazul în care sunt buni oameni de afaceri li se vor da bani, li se
va da capital, ca să îşi deschidă întreprinderi, Societăţi comerciale în care lucrează. Statul român va
investi 40 % in aceste Societăţi comerciale din afara ţării, urmând să primească un impozit, la fel, de
40 %.
PDEMR vine cu aceiaşi viziune şi despre Sistemul socio-economic românesc, el este format la fel
din aceste două mari segmente, subsisteme, Economia din interiorul Ţării şi Economia din exteriorul
Ţării. Statul român îi va ajuta cu capital şi consultanţă pe românii care trăiesc în afara ţării, să îşi
deschidă Societăţi comerciale în ţările în care trăiesc, urmând ca impozitul să revină Statului român.
Pentru aceasta se va da o Lege.
Legea EFICIENŢEI RIDICATE SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC. Sistemul socioeconomic românesc trebuie transformat într-un timp scurt în Marele Aparat care fructifică întreaga
capacitate de creaţia, energia întregului popor român, transformând această energie în dezvoltare şi
evoluţie. Transformarea, fructificarea energie întregului popor român, trebuie să se facă nu oricum,
ci cu cea mai înaltă eficienţă, în cel mai fericit mod. Românii sunt celule acestui Mare Aparat care
îi ajută să îşi transforme energia şi creativitate în dezvoltare şi evoluţie. Întregul Sistem socioeconomic este Sistem educaţional, (care ajută fiinţa umană să se formeze continuu ca o fiinţă din ce
în ce mai evoluată), fiind în acelaşi timp un Mare Aparat care valorizează la maximul fiinţa umană !
O ajută să îşi pună în mod maximal în valoare Inteligenţa, forţa, capacitatea creatoare, vocaţia,
talentul.
- PDEMR şi Statul evolutiv vor face tot ce le stă în putinţă pentru a stimula întreaga capacitate
de muncă şi creaţie a fiinţei umane, bazându-se pe stimularea ei ( şi nu pe coerciţie) , pe vocaţia,
talentele şi puterea de muncă şi de creaţie a omului. Şi prin acest lucru Statul evolutiv este un stat
educaţional. De asemenea Statul educaţional va face tot ce este posibil ca fiinţa umană să se
perfecţioneze, să se dezvolte (educaţia şi autoeducaţia) pe tot parcursul vieţii. Se va trece imediat la
transformarea Sistemului naţional de învăţământ în Sistem de învăţământ evolutiv, care îşi produce
propria sa evoluţie ! Datorită descoperirilor care se vor face în genetică, bilogie, datorită dezvoltării
ştiinţifice, noilor descoperiri care se vor face în bilogie şi genetică, starea de sănătate a oamenilor,
capacitatea lor de a învăţ, dea prelucra informaţia, capacitatea lor de efort, vârsta medie vor creşte.
Cu siguranţă după numai un deceniu după ce vom fi trecut la Construirea Sistemului socio-economic
de evoluţie, vârsta medie a Omului va creşte la 100-120-150 de ani. În acest caz va creşte şi
capacitatea creatoare a omului, şi a societăţii luată în ansamblul ei !. Oamenii naţiunii române vor
putea dezvolta o Cantitate şi calitate mult mai mare de energie care va fi transformată de Sistemul
socio-economic de evoluţie în dezvoltare şi evoluţie.
Precizăm că o dată cu creşterea vârstei medii, care este Scop fundamental al programului
PDEMR şi al Statului evolutiv, vom asista la o creştere demografică însemnată a României. Lucrul
acesta nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că Sistemul socio-economic de evoluţie al României va
putea să hrănească şi să asigure condiţii de viaţă optime unei populaţii de peste 50-60 de milioane de
locuitori !
- Există indivizi umani, care din diferite motive nu respectă Contractul social, sunt oameni
certaţi cu lege, suferă de devianţă comportamentală, sunt ticăloşi, au un nivel intelectual de limită,
etc pentru oamenii aceştia Puşcăriile se vor transforma în Colonii de muncă şi educaţie. Deci se
desfiinţează Închisoarea aşa cum o cunoaştem noi acum. Ea se transformă în Întreprindere
lucrativă, şi în Colonie de muncă şi educaţie, în care toţi oamenii lucrează. Şi pentru că oamenii
aceştia prezintă defecte şi lacune comportamentale şi educaţionale ei vor învăţa să fie oameni
adevăraţi, să fi cinstiţi, corecţi, disciplinaţi. Într-un cuvânt să fie oameni. În cazul în care un om a
stat un an (termenul variază) în Colonia de muncă şi educaţională şi avem garanţia că a devenit om,
el va fi eliberat şi va lucra într-o Întreprindere unde va fi liber şi va deţine acţiuni. În cazul în care un
asemenea om este eliberat, dar el comite în continuare abateri de la normele sociale şi
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comportamentale, el va reveni în Colonia de muncă şi educaţie, unde va sta o perioadă mai mare.
De unde dacă se comportă foarte bine va putea fi eliberat din nou (în cazul în care nu este un pericol
social). Şi dacă încă o dată mai comite abateri el va fi internat din nou in Colonia de muncă şi
educaţie, urmând să lucreze şi să trăiască în această colonie până când crede că poate fi un om
adevărat..
- Pentru oamenii cu dizabilităţi, care nu sunt în posesia deplinelor abilităţi, posibilităţi de a
munci se vor crea Instituţii speciale de muncă şi educaţie, în care ei vor fi ocrotiţi, vor fi asistaţi, etc.
De oamenii aceştia Statul evolutiv va avea o mare grijă.
- In Sistemul socio-economic de evoluţie, prin lege, toţi oamenii muncesc. Acest tip de Sistem
economic nu cunoaşte fenomenul şomajului, sau al oricărei forme de nemuncă. Nimeni nu se va
îmbogăţi decât prin muncă cinstită, aceasta însemnând muncă şi creaţie. Îmbogăţirea în urma
comerţului, a învârtirii hârtiilor, a afacerilor (s-a terminat cu oamenii de afaceri din Economia
capitalistă) nu va mai exista în Sistemul socio-economic de evoluţie. Oamenii vor fi remuneraţi
potrivit muncii lor creative, a participării lor concrete la creşterea şi dezvoltarea Sistemului socioeconomic de evoluţie !
- Munca de cercetare, de descoperire de noi tehnologii, produse, industria inteligenţei, a cunoaşterii,
creşterea nivelului educaţional al societăţii, dezvoltarea subsistemului Cercetării în cadrul Sistemului
socio-economic de evoluţie, va fi Prioritate nr 1 a PDEMR şi a Statului evolutiv.
- Se va trece prin Lege la Procesul de automatizare şi cibernetizarea Pieţei, a întregului Sistem
socio-economic de evoluţie. În Sistemul socio-economic de evoluţie Piaţa, Subsistemul comercial,
va fi cibernetizat, şi nu lăsat la voia întâmplării, pentru motivul că piaţa se autoreglează. Ţinându-se
desigur seama în primul rând de nevoile oamenilor, de nevoile Întreprinderilor, de nevoile
subsistemelor şi ale Sistemului de nevoi al Sistemului socio-economic în ansamblul său. Deşi în
Sistemul socio-economic de evoluţie funcţia de autoreglare a pieţei, funcţia de autoreglare în general
a întregului Sistem rămâne în vigoare, funcţionează. ! În subsistemul comercial, care implică doar
munca de a trece marfa dintr-un sector în altul, vor lucra oameni care nu au o capacitate mare de
creaţie, o pregătire înaltă, care nu pot depune o muncă intelectuală şi fizică, grea, importantă. În
sistemul socio-economic de evoluţie banii, capitalul nu dispar, şi mai ales nu dispar deodată, îşi
păstrează doar funcţia de măsurare, de evaluare a muncii, a veniturilor, a produselor. Probabil că vor
dispare dar după mai multe zeci de ani de evoluţie. În sistemul socio-economic de evoluţie banii nu
mai au acelaşi rol pe care îl aveau în Sistemul economic capitalist, unde capitalul era cel mai
important factor al Sistemului economic, şi toţi oamenii, alienaţi, trăiau într-o alergătură continuă ca
să facă un capital cât mai mare. În societatea capitalistă din păcate banul a falsificat, a îmbolnăvit, a
alienat totul, inclusiv cultura, educaţia, fiinţa umană, care au fost transformate în marfă, iar fiinţa
umană a devenit un sclav al banului. Banul i-a luat minţile.
- Subsistemul de cercetare va înlocui într-un timp relativ scurt actualele tehnologii, care sunt
poluante şi mari consumatoare de energie, cu ceea ce numim Noile tehnologii, tehnologiile Nivelului
2 de evoluţie al Omului şi al Civilizaţiei umane, unde vrem să ajungem. Aceste Noi tehnologii vor fi
integrate în Sisteme automatizate şi cibernetizare conduse de computere. Obiectivul fiind realizarea
unui Subsistem de subzistenţa automatizat într-o măsură foarte mare, astfel încât cea mai mare
parte a forţei de muncă să lucreze în Cercetare, Creaţie, educaţie.
O dată cu intrarea în funcţiune a acestor tehnologii, o dată cu transformarea Sistemului socioeconomic de evoluţie într-un Sistem care produce din ce în ce mai multă evoluţie, în câteva decenii
este posibil ca Sistemul socio-economic să urce pe următorul Nivel de evoluţie, când vom fi pur şi
simplu o altă Civilizaţie, mult mai umană, mai inteligenţă, mai evoluată. Mai fericită.
- Pentru a mări capacitatea de a fructifica inteligenţa., talentele, geniul românilor şi a le transforma
în dezvoltare şi evoluţie în Sistemul socio-economic românesc va fi re-înfiinţată Armata populară,
aşa cum era ea pe vremea lui Ceauşescu. Băieţii, după terminarea facultăţii vor face un an de
armată, iar fetele vor face 7 luni de armată. Numai că aceasta nu va mai fi Armata, aşa cum a fost ea
cunoscută în istorie. Va fi o Armată Educaţională în primul rând, adică o mare Şcoală în care băieţii
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şi fetele vor învăţa, vor asimila şi îşi vor dezvolta abilităţile fundamentale ale Omului care trăieşte şi
lucrează în Sistemului socio-economic de evoluţie. Adică nu va exista om, bărbat sau femeie, care să
nu ştie să utilizeze computerul, care să nu ştie să conducă maşina, care nu va avea un nivel de cultură
ridicat, care să nu ştie să construiască, să nu ştie să repare tehnologia casei cibernetizate, care să nu
ştie să spele vasele şi să îngrijească o casă, un habitat, care să nu ştie să gătească, să aibă cunoştinţe
despre alimentaţia optimă. Care să nu ştie să se poarte frumos cu semenul său, care să nu ştie să
coopereze şi să se integreze în colective de muncă, şi care nu ştie să îşi apere cu toate armele
posibile, cu cele mai noi tehnologii de apărare, ţara.
.- Pentru că Sistemul socio-economic de evoluţie este un Sistem educaţional prin esenţa sa, un
Sistem care se bazează pe vocaţia şi talentele, pe dotarea intelectuală a oamenilor săi, cultivând
motivaţia de a munci şi lucra a oamenilor din plăcere, (creaţia fiind una dintre cele mai mari bucurii,
împliniri ale omului), din dragoste, şi nu motivaţia stresantă, din obligaţie (desigur în ultima instanţă
se vor folosi metode coercitive de a-l face pe om să muncească) PDEMR şi Statul Educaţional şi
Evolutiv vor desfiinţa Puşcăriile, Închisoarea, aşa cum sunt ele cunoscute azi, cum au fost ele în
istorie, transformându-le în Şcoli şi Colonii de muncă, în care cei care au greşit în viaţă, cei care au
făcut rău semenilor lor, societăţii, din diverse motive şi în moduri diferite…vor învăţa să fie oameni
buni, generoşi, disciplinaţi, muncitori, vor învăţa noi meserii, profesii şi vor munci… În Coloniile de
muncă ale viitorului oamenii vor învăţa, se vor forma ca oameni şi vor munci ! Atunci când cei care
se ocupă de educarea lor vor considera că ei pot trece de acum să muncească în societate vor fi
eliberaţi, se vor integra în Întreprinderi unde vor avea acţiuni şi vor munci ! În cazul în care ei nu se
pot controla, nu au atins acel grad educaţional care să le permită să trăiască liberi în societate ei vor
rămâne în Colonia de muncă.
- PDEMR îşi propune ca în Sistemul socio-economic de evoluţie, care este prin scopul său
principal şi prin esenţa sa un Sistem educaţional, să construiască acel tip de om şi de societate
umană în care toţi indivizii umani sunt cinstiţi, disciplinaţi, muncitori, generoşi, drăguţi unii cu alţii,
care au un nivel educaţional şi o conştiinţă ridicată. Astfel încât din societate hoţia, viclenia,
cinismul, ticăloşia, corupţia, lenea să fie eradicate total. În acest Tip de Sistem socio-economic, în
acest tip de stat, nu vor mai exista poliţişti, pentru simplu motiv că omul nu mai fură, (pentru că i s-a
dat posibilitatea, este ajutat să se îmbogăţească prin muncă şi creaţie cinstite, şi pentru că are un
nivel educaţional ridicat), nu mai este hoţ, nu mai este leneş, etc. Poliţiştii-educatori vor lucra
numai în Coloniile de muncă şi educaţie.
- În cel mai scurt timp va fi votată Legea Binelui, care stipulează că oamenii care fac bine, în
orice mod, sub orice formă, care săvârşesc fapte de bine, care realizează descoperiri, creaţii care
prin efectele lor ajută Societatea umană să se dezvolte, să evolueze, să trăiască starea de bine, care
sunt exemple pentru semenii lor, vor fi răsplătiţi. Dimpotrivă cei care săvârşesc fapte, lucruri, creaţii
care produc efecte negative în societatea, sau care nu fac nimic ca societatea să evolueze vor fi
pedepsiţi !
Aceasta înseamnă să evoluăm. În Sistemul socio-economic de evoluţie românesc, PDEMR şi
Statul evolutiv românesc pun cel mai mare accent pe evoluţie. (De ce să nu devenim o societate în
care nu ne mai temem, în care suntem fericiţi, în care ni se creează toate condiţiile de a ne realiza
plenar ca fiinţe umane, fiind astfel fericiţi, împliniţi, realizând lucruri mari în viaţă !).
Precizăm că lucrurile acestea nu sunt simplă propagandă, ca în Societatea comunistă, sau ca în
cea democratic-capitalistă unde partidele politice promit marea cu sarea fără să se ţină de promisiuni.
Lucrurile acestea ori vor deveni realităţi, ori societatea omenească în general se va prăbuşi, va
ajunge la haos, la înapoiere. Pentru că Sistemul socio-economic de evoluţie este un Sistem care
funcţionează cu un Nivel educaţional înalt. Cu cât vom urca prin istorie acest Nivel educaţional va
trebui să crească permanent.
- PDEMR are la baza filozofiei sale Teza că este posibil şi trebuie ca Omul să devină mai bun,
mai informat, mai educat, mai evoluat. Creşterea nivelului educaţional al fiinţei umane şi al societăţii
înseamnă de fapt evoluţie a omului. ! Că întreaga societate va avea de câştigat dacă omul devine
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cinstit, bun, altruist, creator. Că dacă nu ne schimbăm şi rămânem aceiaşi oameni egoişti, hoţi,
setoşi de putere, mafioţi, care punem interesele personale mai presus decât cele ale societăţii, nu vom
putea construi Sistemul socio-economic de evoluţie. Acest Tip nou de Sistem economic are nevoie
de un nou Tip uman, de o nouă Societate.
3. Tocmai pentru că PDEMR poate să scoată Societăţile umane de azi din criză, tocmai pentru că
el este Partidul care va ajuta Omul şi Societatea umană să se regăsească în istorie, iar la nivel de
Civilizaţie pentru că el este Partidul care va salva Civilizaţia umană în timp… Tocmai pentru că
actualele Partide politice din România nu pot oferi nimic poporului român, în afară de a-l minţi şi
fura nu mai pot să-i ofere nimic, PDEMR cheamă cei mai buni oameni ai societăţii să vină să se
înscrie în PDEMR, pentru că numai împreună putem forma un Partid puternic, de oameni inteligenţi,
cinstiţi, dăruiţi ţării lor. Care pot ajuta poporul român să iasă din criză şi să se regăsească pe sine în
istorie. Partidele care au fost până acum la putere în România, pentru că sunt totalmente incapabile
să facă bine poporului român, şi îi fac numai rău, este lucrul cel mai normal să părăsească scena
politică a ţării. Şi a istoriei ! Şi în locul lor să vină un partid serios care poate să scoată România din
criza sa istorică ! Scopul PDEMR este acela de a salva în istorie poporului român, pe baza
Doctrinei salvării poporului român şi al trecerii la construirea Sistemului socio-economic de
evoluţie, şi de a-l ajuta să devină un Mare popor, asigurându-se prin aceasta un nivel de trai
ridicat tuturor românilor, dându-le locuri de muncă şi case tuturor românilor !
4. PDEMR este partidul oamenilor cinstiţi, muncitori şi patrioţi din România care îşi asumă
Rezolvarea Problemei româneşti, care luptă pentru salvarea poporului român şi a naţiunii române,
scoaterea României din criză şi plasarea Sistemului socio-economic român pe o traiectorie
evolutivă. Idealul permanent şi scopul fundamental al PDEMR este de a face din poporul român
unul din marile popoare ale lumii. Pentru aceasta PDEMR va avea grijă ca Organismul socioeconomic românesc să se găsească tot timpul în stare maximală de dezvoltare şi evoluţie. În nici
un caz nu trebuie să existe perioade de stagnare sau de involuţie în viitor a Sistemului socioeconomic.
- În PDEMR pot intra toţi oamenii care vor să fie oneşti, care vor să se îmbogăţească
numai prin muncă cinstită, şi care vor să se realizeze plenar ca fiinţe umane. PDEMR este duşmanul
hoţiei, al învârtelilor, al mafiei, şi crede că până când hoţia, şmecheria, viclenia din România nu va
fi eradicată total, noi nu avem nici o şansă în istorie. Ca omul să nu mai fure în România el va fi
pus în situaţia de a se îmbogăţi numai prin muncă cinstită, bazată pe aptitudinile, pe talentul, pe
vocaţia sa. În PDEMR pot intra oameni care au călcat pe de lături în trecut, dar care acum, tocmai
pentru că au posibilitatea să se îmbogăţească, s-o ducă bine, să aibă tot ce le trebuie, să se realizeze
ca oameni prin muncă cinstită, ei s-au hi hotărât să nu mai fure.
De altfel pentru că în Sistemul socio-economic de evoluţie societatea nu mai este una de
consum, omul şi familia lui au tot ce le trebuie, omul se poate realiza uşor prin muncă, lucrul acesta
va duce la eradicarea hoţiei şi a şmecheriei balcanice, realităţi dureroase care ne-au făcut mult rău în
istorie !.
5.. Pentru ca România să devină una dintre cele mai mari naţiuni trebuie ca să avem un Stat
educaţional şi evolutiv puternic, centralizat, capabil să asigure Unitatea, Armonia, Integritatea,
Independenţa, Demnitatea, Eficienţa Organismului românesc pe toată durata sa istorică. Statul
educaţional şi evolutiv va trebui să construiască Sistemul socio-economic de evoluţie românesc.
Statul educaţional şi evolutiv românesc va îndeplini Integral Idealul, Scopurile şi Obiectivele
PDEMR, având la bază Doctrina social-politică şi economică adusă de acesta în istorie, şi anume
Doctrina salvării Poporului român şi a României şi lansarea Organismului românesc pe o traiectorie
evolutivă în timp, adică Doctrina Burebista.
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6. Apariţia PDEMR şi încercarea, lupta lui de a pune în practică Doctrina salvării poporului şi a
naţiunii române, a lansării pe o traiectorie evolutivă a Organismului naţional românesc pentru a
deveni unul din marile popoare ale lumii, va fi probabil cea mai mare măreaţă acţiune, încercare de
autocreere şi dezvoltare din istoria noastră ! Aceasta va fi poate cea mai mare Bătălie pe care o va
duce poporul român în istorie lui ! Fie ca Domnul să ne ajute în această mare încercare. Dacă peste o
jumătate de veac, anul 2050, vom fi izbândit în această mare Bătălie va fi bine de noi, românii,
atunci vom putea fi mândri de noi, şi de copii noştri, atunci vom fi salvaţi în istorie ! Dacă
dimpotrivă, până în anul 2050 poporul roman va fi dispărut, sau va fi avut o istorie chinuită şi
umilită, de câine care se îneacă la mal, înseamnă că nu a fost nimic de capul nostru în istorie ! că
degeaba s-au jertfit moşii şi strămoşii noştri la Rovine, la Neajlov, la Oituz, la Mărăşeşti, că
degeaba au murit şi au suferit atâţia români în gulagul comunist !
PROGRAMUL ŞI STRATEGIA OPERAŢIONALĂ A PDEMR
1.Formarea PDEMR începe din momentul în care oamenii, românii iau cunoştinţă despre
existenţa Doctrinei Salvării poporului român şi a lansării lui pe o traiectorie evolutivă, prin trecerea
la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, sau Doctrina Burebista, cum am mai denumit
această Doctrină, şi despre intenţia noastră, a Conducerii PDEMR, de a forma acest Partid, în
vederea salvării poporului român şi a naţiunii române ! !.
2. Va exista desigur o perioadă de formare a PDEMR. Creatorul Doctrinei social-politice care
stă la baza formării PDEMR şi a Statului educaţional evolutiv crede că este mai bine ca acest partid
să se AUTOFORMEZE. Adică după ce Doctrina Burebista a început să fie cunoscută, iar Anunţul,
Apelul privind formarea acestui partid a fost lansat şi receptat de oameni, aceştia să fie ei cei care
se adună în satele şi oraşele ţării hotărând singuri dacă să se înscrie şi să formeze acest partid sau
nu. Oamenii deci, de la baza societăţii vor fi cei care vor forma Organizaţiile de bază ale Partidului,
şi tot ei îşi vor alege Conducătorii de organizaţii.
3. PDEMR pleacă de la Teoria că atunci când un popor, o naţiune se află în primejdie, într-o
situaţie grea, de dificultate mare, cei mai buni oameni ai acelui popor trebuie să se adune, să se
organizeze şi să treacă la luptă pentru salvarea naţiunii ! Această Teorie se numeşte, Teoria
salvării poporului român prin cei mai buni oameni ai săi ! Aşa ar trebui să se petreacă
lucrurile acum ! PDEMR îi cheamă în modul cel mai patetic pe cei mai buni oameni pe care îi are
poporul român să ne adunăm, să formăm Partidul, pentru a putea trece la salvarea poporului şi a
naţiunii române !
4. PDEMR pleacă de asemenea de la teza că atunci când un popor, o naţiune se află în
primejdie, cei mai buni oameni ai acelui popor, cazul poporului român, trebuie să se adune, să îşi
unească forţele, să se organizeze şi să utilizeze toate metodele şi mijloacele, toate strategiile,
(strategiile bazate pe paşi mărunţi, sau o strategie radicală şi totală, strategii îmbinate între ele)
astfel încât să ducă la bun sfârşit acţiunea de salvare a poporului şi lansarea întregului Organism
naţional pe linia de evoluţie !
5. PDEMR şi Statul evolutiv pleacă de asemenea de la Teza că dacă niciodată cei care au făcut
rău în istorie poporului român nu vor fi obligaţi să repare răul făcut (aceasta nu înseamnă că ei
trebuie împuşcaţi. PDEMR şi Statul evolutiv fiind totalmente împotriva pedepsei cu moartea, sau a
răzbunării, el fiind Partid educaţional) poporului român, istoriei lui, dezvoltării sale, nimic nu se va
schimba în bine în ţara aceasta. Pentru aceasta :
- Statul evoluţionist va stipula în Constituţia ţării prin lege că daunele, distrugerile provocate
poporului român, Organismului său naţional, vor fi reparate, recuperate, vor fi plătite de urmaşii
celor care au săvârşit acest rău, aceste daune, până la al zecelea neam, urmaş. Până la a zecea
generaţie.
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– De asemenea pentru ca românii, sau alţi oameni aparţinând altor ţări, să fie stimulaţi să facă lucruri
extraordinare pentru naţiunea română, să realizeze lucruri care ajută poporul român în istoria lui,
care impulsionează dezvoltarea lui, se va stipula în Constituţia Românei, prin lege că cei care vor
realiza asemenea lucruri extraordinare, fie că sunt români din interiorul sau din afara ţării, fie că
sunt cetăţeni ai altor ţări, ( care realizează descoperiri importante, săvârşesc fapte eroice, sunt
creatorii unor opere care ajută enorm de mult poporul român să se dezvolte) vor fi răsplătiţi în mod
excepţional în timpul vieţii lor. Li se va da casă, li se va asigura existenţa fără griji, iar urmaşii lor
până la a treia generaţie vor fi ajutaţi de statul român.
- Se va stipula prin lege în Constituţia ţării că cei care ajută poporul român prin fapte, care ajută
poporul român să se dezvoltate în istorie vor fi răsplătiţi, pe când cei care vor săvârşi fapte care
produc daune poporului român în evoluţie lui prin timp, ei şi urmaşii lor, vor fi obligaţi să repare
daunele, distrugerile provocate poporului şi naţiunii române, oriunde s-ar afla în lume ! !
6. O dată format PDEMR va participa ca orice Partid politic la Alegeri.
1. PDEMR îşi doreşte să ajungă la Conducerea României pe Calea alegerilor democratice.
Aceasta considerăm a fi cea mai bună Cale.
2. O a doua cale pe care o luăm în consideraţie ar fi venirea la Putere printr-o Revoluţie paşnică.
Aceasta s-ar petrece altfel : văzând că actualele partide politice, care de fapt sunt cele care au distrus
România, nu vor să plece de la putere, folosind pentru aceasta toate tertipurile, în acest caz
Conducerea PDEMR se adresează poporului, propunându-i următoarea soluţie a salvării ţării, şi a
plecării partidelor politice mincinoase de la putere. În ziua de, 14 iunie, 3, sau 20 martie, etc românii
sunt invitaţi a se aduna în Bucureşti în faţa Parlamentului la o mare Adunare populară. În cazul în
care vor veni şi vor participa la Marea Adunare populară peste două milioane de români înseamnă
că Partidele politice care au distrus România până acum trebuie să predea puterea PDEMR.
3. O a treia cale ar fi Calea semnăturilor. Membri PDEMR vor aduna mai mult de jumătate de
semnături din numărul cetăţenilor cu drept de vot ! Aşa va arăta deci preluarea Puterii de către
PDEMR pe Calea revoluţiei paşnice
7. PDEMR nu va veni la putere până când peste 60 % din românii cu drept de vot nu vor dori
lucrul acesta, ca şi în cazul în care Partidul nu are oameni capabili, cei mai buni oameni daţi de acest
popor, până când nu are toate Proiectele şi Strategiile puse la punct, adică până când nu vom fi foarte
bine pregătiţi să preluăm Puterea, să guvernăm, şi să trecem la construirea Sistemului socioeconomic de evoluţie.. PDEMR nu are voie să rişte în istorie, sau să greşească, aşa cum au făcut
toate Partidele politice până la el ! Noi, românii, nu mai avem voie să mai eşuăm şi să mai greşim
încă o dată în istorie. Pentru că altfel suntem pierduţi ca popor, ca naţiune şi ca oameni !
8. PDEMR nu este un partid politic ahtiat după Putere, aşa cum au fost partidele politice de
pană acum în România. Nu ! PDEMR nu face Politică (politica se va face doar în relaţiile dintre
state) în interiorul Ţării. În interiorul PDEMR şi în societatea românească nimeni nu luptă pentru
putere, ci toţi devenim soldaţii şi slujitorii naţiunii române care trudim din toate puterile noastre
pentru creşterea şi evoluţia Organismului naţional românesc. Există o singură Politică în interiorul
României şi al PDEMR, să trudim şi să slujim cu toţii, din toate puterile pentru a realiza Evoluţia
maximală a României ! O dată cu venirea la conducerea României a PDEMR s-a terminat cu lupta
pentru Putere în interiorul Partidului sau în societatea românească. Nu mai luptă nimeni pentru
putere, toţi luptăm pentru a face ca România să devină în cel mai scurt timp o mare naţiune. PDEMR
se sprijină pe creatori, pe marile inteligenţe, valori creative, pe oamenii de ştiinţă, pe profesionişti, pe
tehnicieni, şi mai puţin pe oamenii politici. Fiind în acelaşi timp partidul tuturor românilor, al tuturor
oamenilor care formează societatea. De asemenea PDEMR îi va ajuta în viaţa, în societatea mai
mult pe cei slabi, pe cei care au nevoie de ajutor decât pe cei puternici, mai mult pe cei neputincios,
care au nevoie de ajutor, decât pe cei care sunt puternici, stăpâni pe ei şi nu au nevoie de ajutor !
9. PDEMR este un Partid creştin şi democrat, şi un partid umanist care susţine Doctrina creştină
după care universul şi lumea, omul, societatea umană au fost create de Dumnezeu. Partidul va
cultiva credinţa în Dumnezeu, credinţa oamenilor, învăţătura creştina, învăţându-i pe oameni să fie
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credincioşi, să-l iubească pe Dumnezeu, să îşi iubească aproapele, şi să îl ajute ! În Partid pot intra
musulmani, oameni de alte religii, care vor să creadă în religia lor. În partid pot intra şi liberi
cugetători, cu condiţia de a nu face prozelitism, şi de a respecta doctrina partidului, de a se încadra
în Societate şi de a munci şi lupta pentru realizarea Obiectivelor PDEMR..
10. PDEMR este un partid umanist, Omul va fi tot timpul în centrul preocupărilor sale, al
politicii sale. Omul, societatea umană, poporul, naţiunea sunt valori sacre pentru că ele sunt creaţia
lui Dumnezeu. Ele trebuie respectate, ocrotite şi ajutate tot timpul să se dezvolte şi să evolueze.
11. Prin Lege actualul Sistem politic pluripartidist va fi înlocuit cu un Sistem politic Bipartidist.
Astfel în România vor exista numai două Partide politice, PDEMR şi Partidul de opoziţie, care va
urmări permanent modul cum se comportă în Istorie PDEMR, dacă aplică într-adevăr în practică
Doctrina Burebista, pe care s-a angajat să o aplice în istoria poporului român, dacă îşi tine
promisiunile pe care le-a făcut poporului român, dacă realizează în mod programatic Obiectivele
Doctrinei Burebista, pe care şi-a propus să le realizeze în practică… În locul actualelor Partide, care
vor trebui să răspundă în faţa poporului român pentru marile prejudicii aduse Economiei româneşti,
României, şi care vor fi scoase în afara istoriei pentru ineficienţa lor, şi pentru imensul rău pe care lau făcut României, se va înfiinţa Al doilea partid politic al României, ca Partid de opoziţie. Acest
partid se va auto-forma, aşa cum s-a autoformat şi PDEMR, în urma hotărârii oamenilor în satele şi
oraşele ţării, să formeze acest Partid şi să se înscrie în el. Nu cunoaştem numele acestui partid, dar
precizăm Idealul şi Obiectivele acestui Al doilea partid al României trebuie să fie dezvoltarea
României, astfel încât românii, toţi cei ce trăiesc în România să trăiască în demnitate şi belşug, să
aibă locuri de muncă, să nu sufere din cauza sărăciei, a mizeriei, a decăderii sociale. Acest Partid
este obligat să-i asigure Ţării Suveranitatea, Unitatea, Independenţa, nivelul ridicat de dezvoltare,
nivelul educaţional. Este de neimaginat că acest Al doilea partid al Ţării va semăna cu vreunul din
actualele partide politice din România, care şi-au trădat pur şi simplu Ţara şi poporul.. În cazul în
care el va trăda interesele poporului român şi ale României va fi interzis iar liderii lui închişi.
Trebuie precizat de asemenea că în cazul în care PDEMR se dovedeşte un Partid ineficient în
istorie, incapabil să realizeze obiectivele pe care şi le-a propus, iar poporul român, cu ocazia
alegerilor, care vor avea loc din 5 în 5 ani, hotărăşte ca Al doilea partid să vină la conducerea
României, PDEMR, va trece în opoziţie, urmând ca liderii săi să fie pedepsiţi pentru incapacitate
profesională, pentru lipsa de patriotism, pentru trădarea intereselor ţării..
12. PDEMR este un Partid maximalist, deci un Partid care şi-a propus să realizeze lucruri
extraordinare în istoria poporului român, care şi-a propus să ducă la bun sfârşit poate cea mai mare
realizare din istoria milenară a poporului daco-român, (cel mai mare Război din istoria
noastră, războiul creator cu noi înşine !) rezolvarea Problemei româneşti o dată pentru
totdeauna. Altfel spus el este un partid eroic şi revoluţionar, dar nu cum au fost Partidul comunist
român. Pentru realizarea Idealului său, acela de a face din poporul român unul dintre cele mai mari
popoare ale lumii, şi a scopurilor principale pentru care s-a înfiinţat acest partid, el trebuie să fie
capabil să mobilizeze toate resursele întregului popor român, să-i pună pe toţi românii la treabă, să-i
formeze şi să-i disciplineze, să-i pună pe oameni în poziţia de a da cel mai mult în viaţa, de a
participa cu toate puterile lor la dezvoltarea şi evoluţia poporului şi a naţiunii române ! Or lucrurile
acesta pot fi realizate numai printr-o mare mobilizare benefică, printr-o disciplină de fier, într-un
climat de cinste, de dreptate, de seriozitate, de angajare totală şi de armonie !
LEGI FUNDAMENTALE
CARE VOR INTRA FOARTE REPEDE ÎN VIGOARE
DUPĂ CE PDEMR VA PRELUA PUTEREA ÎN ROMÂNIA
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1. Primul decret pe care îl va da PDEMR va fi declararea Stării excepţionale de dezvoltare şi
Evoluţie a Ţării, de Renaştere a României, în vederea trecerea la construirea Sistemului socioeconomic de evoluţie, în vederea trecerii pe CALEA Dezvoltării şi evoluţiei maximale a poporului
român ! (atenţiune, va fi decretată Starea excepţională de dezvoltare a României, care nu are nimic
de a face cu Starea excepţională militară !)
2. Al doilea decret pe care îl va da PDEMR va fi Înfiinţarea Statului evolutiv şi educaţional român,
al cărui rol esenţial va fi trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, conducerea
pe Calea dezvoltării şi a evoluţiei maximale a poporului român, a Sistemului socio-economic
românesc. Obiectivul fundamental al PDEMR va fi aplicarea în practică a Doctrinei Burebista.
- Statul evolutiv român va fi un Stat puternic, centralizat, practic va fi Creierul întregului
Organism naţional. Statul evolutiv român este obligat prin totalitatea atributelor, prin esenţa şi
raţiunea înfiinţării sale, de a asigura Integritatea, Suveranitatea, Armonia dezvoltării Naţiunii
române, de a asigura un înalt nivel de trai, educaţional, cultural, şi de dezvoltare poporului român !
- Va fi respectată Legea dezvoltării proporţionale a Organismului naţional românesc : astfel
creşterea demografică se va situa peste 3-4 % anual, creşterea educaţională va fi de peste 5-6 %
anual, iar creştere economică de peste 8-10 % anual. Este posibil ca aceste ritmuri de creştere să ni
se pară exagerate, din perspectiva societăţii capitaliste de azi în care trăim, în cazul în care se va
trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, când întreaga naţiune munceşte, din toate
puterile ei, când Sistemul economic este axat pe producerea de dezvoltare şi evoluţie, aceste
proporţii al dezvoltării României vor fi cu uşurinţă posibile sau vor fi chiar mici. De altfel o dată cu
creşterea demografică vizibilă, datorată atât naşterilor cât şi creşterii vârstei medii, după 20 de ani
populaţia României va depăşi 50-60 de milioane de locuitori, iar după 30 de ani va depăşi suta de
milioane. Nu trebuie să ne îngrijorăm căci Sistemul socio-economic de evoluţie poată hrănii o
populaţie cu mult mai mare.
- În cazul în care oamenii care formează şi lucrează în cadrul Statului evolutiv român se dovedesc
a fi incompetenţi, slabi şi nu pot realiza Obiectivele propuse, ei vor fi înlocuiţi şi vor suporta
consecinţele !
- În primul rând că PDEMR şi Statul român evolutiv vor duce o politică de pace şi colaborare,
benefică ambelor părţi, atât cu statele şi naţiunile învecinate cât şi cu celelalte state şi naţiuni ale
lumii. Ne vom feri să iniţiem sau să ne băgăm prosteşte în conflicte militare, să aducem, prin orice
modalitate, prejudicii altor naţiuni, astfel ca nimeni să nu aibă nici un interes de a ne face rău, sub
orice formă.
- În cazul însă în care Organismul naţional românesc devine Obiectul şi Victima unui Război de tip
militar sau de Tip mascat Statul român evolutiv, prin cei mai inteligenţi oameni ai lui, va lua toate
măsurile, vizibile, subtile, mascate, simple, complexe, de orice fel, dar numai eficiente să fie, de a
feri Fiinţa naţională de efectele acestor tipuri de războaie, de a scoate Organismul românesc din
aceste Războaie, şi de a ieşi învingători în aceste Războaie. Vor fi aspru pedepsiţi Conducătorii
Românei care lasă poporul român să fie victima acestor războaie, victima oricărei acţiuni care aduce
prejudicii naţiunii române, care umileşte, sărăceşte poporul român, îl pune într-o situaţie de
inferioritate. Aşa cum au făcut cei care s-au aflat la Conducerea Ţării după căderea Comunismului în
România, şi care vor fi judecaţi pentru lucrul acesta !
3. Se va vota Legea Suveranităţii, a Unităţii organice a naţiunii române, a Asigurării perenităţii
poporului român şi a naţiunii române în timp. Prin lege cei care conduc România, toţi cetăţenii
României sunt obligaţi să-i asigure poporului român şi naţiunii române Suveranitatea,
Independenţa, întreaga capacitate de muncă şi creaţie, perenitatea, eternitatea noastră ca naţiune,
existenţa în condiţii optime de viaţă, având un nivel de trai ridicat, îmbelşugat pe tot parcursul
Istoriei umane.. Vorbim despre perenitatea şi eternitatea Organismului naţional românesc în sensul
că Organismul românesc trebuie să crească şi să evolueze atât de mult încât să nu existe
posibilitatea de a dispărea în istorie, nici de a fi înrobit, subjugat, exploatat, umilit, de a suferi de
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foame şi sărăcie. În cazul în care cei care sunt la Putere nu asigură aceste atribute Fiinţei naţionale
româneşti ei vor fi schimbaţi imediat şi pedepsiţi.
- Prin lege cei care conduc România nu au voie să îşi pună interese lor personale, ale familiei
deasupra Interesului naţional. Prin lege ei îşi consacră toate puterii dezvoltării şi evoluţiei
Organismului românesc. În cazul în care vor exista oameni care s-au infiltrat în Conducerea
PDEMR, a României, a Statului evolutiv român, a Sistemului socio-economic de evoluţie românesc
şi care trădează idealurile şi scopul pentru care militează PDEMR, Statul român şi poporul român, şi
nu asigura bunăstarea, belşugul, traiul fără grijă al românilor, independenţa şi suveranitatea
naţională, nu asigură Unitatea şi Armonia, Nivelul educaţional ridicat al Sistemului socio-economic
evolutiv românesc ei vor fi aspru pedepsiţi. Pentru trădarea ţării, pentru comerţ cu fiinţe umane, cu
droguri, pentru crime săvârşite singura pedeapsă este Condamnarea pe viaţă în Colonia de muncă !
4. Se va vota imediat legea libertăţii pozitive, şi a interzicerii Libertăţii negative, care stipulează
că toţi românii sunt egali în faţa legii. Dar că românii, toţi cetăţenii României sunt liberi să practice
numai libertatea pozitivă, fiind susţinuţi să practice acest tip de libertate, să facă numai fapte, acţiuni,
activităţi, lucruri pozitive. Sunt liberi să creeze idei, teorii, opere, ştiinţifice şi artistice, să realizeze
descoperiri, idei, teorii cu efecte benefice, să realizeze invenţii, instalaţii tehnologii, sisteme
pozitive, care au efecte pozitive. Efectele acestui tip de libertate trebuie să contribuie la dezvoltarea
şi binele societăţii umane. Dacă vor să facă bine, să creeze fapte şi lucruri bune cetăţenii români vor
fi ajutaţi din toate Puterile de Statul evolutiv român. Dar dacă vor să facă rău vor fi împiedicaţi să
facă acest lucru ! Este interzisă prin lege libertatea de tip negativ, aceea de a jigni, umili, de a-i da
omului în cap, de a produce rău semenilor tăi, ca să arăţi ce mare şi ce grozav eşti tu. Ca să obţii tu
ca persoană anumite avantaje ! Sunt interzise toate faptele, acţiunile ale căror efecte vor produce
rău semenilor tăi şi societăţii umane. Care pun în pericol nivelul educaţional şi cultural al societăţii,
nivelul de evoluţie şi dezvoltare al Sistemului socio-economic naţional. În mod concret, tot ce este
rău şi are consecinţe negative va fi îngrădit şi va fi interzis, şi tot ce este bine, are consecinţe pozitive
va fi stimulat, va avea toată libertatea să se producă !
4.. Se vor lua primele măsuri, se vor da primele Legi pentru trecerea la Construirea Sistemului
socio-economic de evoluţie în România.
- Prin Lege se va face o nouă Privatizare a întregii economii româneşti, cinstită şi dreaptă,
eficientă din punct de vedere economic. Toate Întreprinderile economice vor deveni Întreprinderi
cu proprietate mixtă de stat şi privată, în care cei ce lucrează în Întreprindere au 60 la sută din
acţiunile Întreprinderii, iar Statul are 40 la sută din acţiuni. Conducerea Întreprinderii este aleasă pe
cale democratică de cei care lucrează şi au acţiuni în Întreprindere. În cazul în care Conducerea unei
Întreprinderi nu este eficientă după 6 luni va fi schimbată cu o altă Conducere, aleasă democratic de
către muncitorii Întreprinderii. Conducătorii Întreprinderilor vor avea mai multe acţiuni decât
ceilalţi muncitori, pentru aceasta fiind mai bine remuneraţi. Nu va exista muncitor, cetăţean al ţării
care să nu aibă un loc de muncă, având acţiuni în Întreprinderea în care îşi are locul de muncă.
Întreprinderile vor fi elemente integrate în Sistemul socio-economic românesc, formând Sistemul
organic, unitar, al Sistemului socio-economic de evoluţie. Pentru dezvoltarea şi evoluţia Sistemului
soci-economic românesc se va folosi proiectarea ştiinţifică, realistă şi metoda planurilor cincinale.
- În cazul în care o familie, sau un grup de oameni, vor să muncească (pentru a trăi în demnitate.
În acest tip de Sistem socio-economic nimeni nu poate trăi fără să muncească, munca fiind o
obligaţie ! În afară de pensionari şi de bolnavi), vor să înfiinţeze o Întreprindere, ei se adresează
Statului, (unei Instituţii) precizând în cererea lor ce Întreprindere vor să înfiinţeze. Instituţia, Statul,
va analiza Cererea, va vedea daca Întreprinderea este rentabilă, utilă, daca nu le va propune un alt
tip de întreprindere. După care Statul âi va ajuta să înfiinţeze întreprinderea. Acest lucru va fi de
ajuns, deci, pentru ca Statul să înfiinţeze această întreprindere, să o tehnologizeze, să creeze toate
condiţiile ca oamenii să lucreze, după care le predă Întreprindere.
- În noua viziune, Poporul român este format, subliniem acest lucru, de poporul român
dinlăuntrul ţării şi de poporul român din afara ţării, şi este un Popor unitar şi armonios. Statul român
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fiind un Stat parental, educaţional va avea grijă de toţi românii, şi de cei din interiorul ţării, dar şi
de cei din exteriorul ţării… Statul român fiind un stat contractual va semna Contractul social cu toţi
românii (cu toţi cei care doresc acest lucru, şi sunt capabili să respecte Contractul) şi va avea grijă
de ei, îi va ajuta pe toţi la fel.
- Prin lege, Economia românească este formată de Economia dinlăuntrul Ţării, şi de economia din
exteriorul ţării. Statul român îi va ajuta pe toţi întreprinzătorii, pe toţi cei care muncesc la fel.
- PDEMR şi Statul evolutiv român ştiu din istoria noastră nefericită că atâta timp cât hoţia,
viclenia, demagogia, lupta pentru putere, trădarea, defecte înrădăcinate adânc în psihologia noastră,
nu vor dispărea din societatea românească, noi, românii nu vom avea nici o şansă de a izbândi în
istorie, de a ne fi mai bine. De aceea, se vor crea toate condiţiile ca toţi oamenii să aibă de lucru, vor
fi stimulaţi de a munci şi de a crea cât mai mult, singura posibilitate de a se îmbogăţi a românilor
fiind aceea prin muncă cinstită, concretă, şi numai prin muncă cinstită. De a se îmbogăţi în mod
rezonabil, pentru că Societatea nefiind una de consum, omul nu poate să adune valori la nesfârşit,
bogăţii imense, sau să devină o fiinţă de consum. Bineînţeles că oamenii vor avea o situaţie mai
bună în funcţie de contribuţia lor la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic. Cei mai bine
plătiţi vor fi marii creatori, descoperitori în ştiinţă, în tehnologie, cei care realizează descoperiri
importante care impulsionează dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic de evoluţie.
Înaintea semnării Contractului social de muncă, vom depune cu toţii un Jurământ prin care vom
jura cu mâna pe Biblie că nu vom mai fura, pentru că orice îi vom cere Statului Evolutiv ni se va
ajuta, Statul ne va ajuta să ne împlinim toate proiectele ! Vom jura că vom fi cetăţeni buni, corecţi,
cinstiţi, că ne vom aduce contribuţia la dezvoltarea şi evoluţia societăţii din toate puterile noastre !
Că vom renunţa la egoism, le corupţie, la a face rău atât semenilor noştri cât şi Sistemului socioeconomic de evoluţie ! Vom jura că nu vom întreprinde nimic rău, care să dăuneze semenilor noştri,
Întreprinderii în care lucrăm, Statului evolutiv, ţării, că vom fi cetăţeni buni, oameni model, că îi
vom ajuta şi pe alţii să se dezvolte, să fie fericiţi !
- Se va da o lege care va stipula că oamenii se pot îmbogăţi numai prin muncă. În cazul în care
prin muncă cinstită vor exista oameni care se vor îmbogăţi, vor acumula o mare cantitate de bani, o
parte din aceşti bani va intra într-un Fond naţional de dezvoltare a ţării, urmând ca de ei să
beneficieze urmaşii lor. Este ca şi cum aceşti bani ar fi depuşi la cec, pentru urmaşi ! În cazul în care
vor exista oameni care se vor îmbogăţi prin nemuncă, ori prin alte căi necinstite, vor fi pedepsiţi.
- PDEMR şi Statul evolutiv român vor da o Lege prin care se va înfiinţa Institutul naţional de
creativitate, care va aduna, va fructifica întreaga capacitate de creaţie a naţiunii române. Vor fi
înregistrare şi prelucrate pentru a fi utilizate în procesul descoperirii de noi tehnologii, noi concepte,
noi teorii, ideile, teoriile, descoperirile, realizările artistice şi ştiinţifice ale oamenilor dotaţi, creativi.
Sistemul de învăţământ va urmări să dea ţării cât mai multe valori creatoare, genii în toate domeniile.
Acestea nu vor mai trebui să părăsească ţara pentru a se putea realiza, ci ei vor fi ajutaţi să se
realizeze plenar în ţară. Valorile creatoare care vor realiza descoperiri care vor impulsiona enorm de
mult dezvoltarea şi evoluţia României vor avea existenţa asigurată, li se va asigura lor şi urmaşilor
lor cele mai bune condiţii de viaţă şi educaţie.
Se va stipula prin Lege că cei care vor bloca, vor sabota creaţia în România, sau cei care vor
propulsa nonvalorile, mediocrităţile vor fi aspru pedepsiţi.
- Prin lege se va trece la Semnarea Contractului dintre Statul român, educaţional şi evolutiv şi
Cetăţean, Statul Evolutiv fiind un Stat contractual, ca şi Sistemul sico-economic de evoluţie, care
este un Sistem economic contractual. Prin acest Contract Statul se angajează să-i asigure
cetăţeanului român loc de muncă, locuinţă, toate condiţiile pentru instruire, astfel încât fiecare om al
muncii să poată să creeze şi să muncească din toate puterile lui la capacitatea maximă… Dar şi
Cetăţeanul se angajează, jură pe Biblie, să fie un cetăţean de onoare, demn, corect care contribuie cât
poate el de mult, prin muncă, prin întregul său comportament, la dezvoltarea Sistemului socioeconomic al Ţării. Munca şi perfecţionarea educaţională sunt un drept şi o obligaţie a fiecărui
cetăţean, a fiecărei familii.
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În Sistemul socio-economic de evoluţie nu există fenomenul şomajului, şi acolo unde este posibil
nici coerciţia economică ! Dimpotrivă Statul evolutiv şi educaţional pune accentul pe ajutarea şi
stimularea cetăţeanului, oferindu-i acel timp de muncă în care el lucrează din plăcere, punându-şi
talentul, aptitudinile şi inteligenta, capacitatea lui creatoare în valoare în mod maximal.
- Va intra în vigoare Legea fructificării, a valorificării maximale a tuturor resurselor Sistemului
socio-economic, în primul rând a celor regenerabile. Resursele regenerabile sunt de tipul acesta,
Inteligenţa umană, Creativitatea umană, pământul, forţa vântului, a apei, a valurilor care poate fi
transformată în energie electrică. Cu cât urcă pe scara Evoluţiei Sistemele socio-economice folosind
noi tehnologii, nu vor mai fi poluante şi mari consumatoare de energie, materia primă pe care o vor
utiliza cu preponderenţă Sistemul socio-economic de evoluţie va fi materia cenuşie. Economiile vor
deveni din ce în ce mai eficiente, vor funcţiona cu un randament din ce in ce mai mare şi vor avea o
entropie mică. În final Sistemul socio-economic naţional de evoluţie va fi asemenea unei rachete
care evoluează prin timp, care îşi produce în mod automatizat şi cibernetizat hrana, condiţiile de
locuit, fiind un ecosistem curat, şi care îşi produce zborul, evoluţia în univers !
- Se va da o Lege pentru stimularea creşterii demografice, prevăzându-se obligativitatea familie şi
a medicului de a aduce pe lume copii sănătoşi… Deci nu se vrea cât mai mulţi copii, ca pe vremea
lui Ceauşescu, fie şi oligofreni, cât mai mulţi ţigani, ci cât mai mulţi copii sănătoşi, viguroşi,
inteligenţi, de români ! Capabili când vor ajunge mari să fie inteligenţi,creatori, să poate prin munca
şi creaţia lor să ajute Sistemul economic să evolueze !. Mai bine să se nască mai puţin copii, dar
sănătoşi, dotaţi intelectual, viguroşi, decât mulţi şi proşti. Alocaţia pentru fiecare copil fiind de un
sfert din salariul mediu. Familia care va aduce pe lume cinci copii va primi două salarii medii. Legea
stimulării creşterii demografice nu prevede stimularea creşterii demografice a ţiganilor, pentru că
oricum aceştia se înmulţesc de la sine.
STATUTUL PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNIEI
- În partid ar fi bine să intre cei mai buni oameni pe care îi are acest popor ! În partid însă poate
intra orice om care doreşte să fie un om cinstit şi muncitor în ţara aceasta, care iubeşte această ţară şi
acest popor, orice om care doreşte să se realizeze în viaţă, care a îmbrăţişat Doctrina Salvării şi a
Evoluţiei României şi care a înţeles că singura Cale de a face ceva pentru ţara aceasta, a de a-i fi
bine ţării, familiei lui, şi lui este să se înscrie în acest Partid şi să realizeze, alături de toţi românii
Obiectivele pe care şi le-a propus acest Partid. (Cine nu îmbrăţişează Doctrina Burebistea, adică
Doctrina salvării poporului român şi a dezvoltării şi evoluţiei maximale a României, are libertatea
de a nu intra în partid )
.- Cine devine membru al PDEMR îşi va consacra întreaga capacitate creatoare dezvoltării şi
evoluţiei Întregului Organism românesc. El va fi un bun profesionist a locul său de muncă,
participând cu toată capacitatea sa creatoare la realizarea obiectivelor pe care le are de îndeplinit, dar
va avea grijă şi de perfecţionarea şi evoluţie lui ca fiinţă umană. Fa fi în acelaşi timp un bun
educator, îndemnându-i pe alţii să fie la fel, luând atitudine permanent împotriva a ceea ce nu ar
trebui să existe într-o asemenea societate, un exemplu pentru semenii săi. De asemenea va respecta
Disciplina de partid PDEMR fiind un partid disciplinat aşa cum era fost Partid comunist,
neasemănând în nici un caz cu partidul liberal, sau Partidul Naţional Ţărănist.
- Membri PDEMR se vor bucura de toate drepturile pe care le conferă condiţia de membru al
Partidului, dar au obligaţia de a lupta, de a munci din toate puterile lor pentru a realiza Idealul,
Scopul şi Obiectivele pe care Partidul şi le-a asumat ! Membri PDEMR au datoria de a fi oameni
buni, generoşi, de a se perfecţiona tot timpul, şi de a fi disciplinaţi !
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APELUL – CHEMARE
ADRESAT TUTUROR CETĂŢENILOR ACESTEI ŢĂRI
DE A VENI SĂ SE ÎNSCRIE ÎN RATIDUL DEZVOLTĂII ŞI EVOLUŢIEI MAXIMALE
A ROMÂNIEI !

- Oameni buni, români ! Noi credem că aşa nu se mai poate ! Nu se poate ca acest popor să fie
călărit la infinit de toţi hoţii, de jigodii, exploatat şi batjocrit la infinit de tagma jefuitorilor !
Dacă dumneavoastră consideraţi că ceea ce trăim noi este viaţă, dacă pe dumneavoastră nu vă
impresionează ruina şi prăbuşirea economică, socială, culturală a acestei ţări, dacă dumneavoastră
consideraţi că e bine să mergem pe această cale, a sărăciei şi a ruşinii, minţiţi ca nişte copii proşti
de politicienii noştri, că pe această cale copiilor şi nepoţilor dumneavoastră le va fi bine, nu veniţi să
vă înscrieţi în Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României !
Însă ţineţi minte, dacă nu vă înscrieţi în Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei maximale
dumneavoastră sunteţi cei care vă condamnaţi copiii şi nepoţii la mizerie, la înapoiere,
dumneavoastră sunteţi cei care condamnaţi acest popor la moarte !
- Dar dacă dumneavoastră vă este greu în viaţă, dacă vă doare sufletul că de Economia
românească, jefuită de hoţi şi de ticăloşi, la construirea căreia acest popor a trudit 50 de ani, ca să se
aleagă praful de ea, dacă doriţi să trăiţi mai bine, dumneavoastră şi copii dumneavoastră, dacă vreţi
să trăiţi într-o ţară demnă şi bogată, dacă vreţi ca dumneavoastră şi copii dumneavoastră să vă
realizaţi plenar ca oameni, atunci nu mai staţi pe gânduri ! Adunaţi-vă, chemaţi-vă prietenii, şi
formaţi jos în sate şi oraşele ţării organizaţii ale Partidului dezvoltării şi Evoluţiei maximale a
României !
- Acum, că aţi luat cunoştinţă de apariţia în istoria noastră a acestei Doctrine Burebista, când
ştiţi ce ne spune şi ce vă cere această Doctrină a Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a poporului
român şi a României, când vedeţi că în viaţa noastră a apărut o lumină şi o speranţă, adunaţi-vă şi
formaţi Organizaţiile de bază ale Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României !
- După aceasta alegeţi-vă Conducerile judeţene ale Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei României.
Nu mai aşteptaţi, pentru că nici istoria nu ne aşteaptă ! Conducerile Judeţene ale partidului
dezvoltării şi evoluţiei maximale a României vor alege Conducerea naţională a Partidului care a
trece la trece la treabă.
- Pe tot parcursul formării Partidului dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României cei care
formează ,jos, la baza Partidului Organizaţiile de bază ale partidului se vor adresa domnului
profesor Ion Heleşteanu, Coordonator al Biroului de Viitorologie de la Bucureşti, la adresa e-mail
birouldeviitorlogie2007@yahoo.com, şi domnului Ştefan Dumitrescu, autorul Doctrinei Salvării
poporului român şi a României şi a lansării Organismului Naţional românesc pe o traiectorie
evolutivă, la adresa e-mail : stefandumitrescu@yahoo.com ! Ei vor coordona întregul proces de
formare al Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei maximale a României
- Fie ca Domnul să ajute acest popor şi această ţară să iasă din criza gravă în care ne scufundă,
o criză a mizeriei, a sărăciei şi a ruşinii ! Fie ca domnul să fie cu noi tot timpul ! Doamne ajuta !
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Coperta a IV-a

CÂTEVA CUVINTE DESPRE AUTOR ŞI OPERĂ, ŞTEFAN DUMITRESCU
STIMATE DOMNULE ŞTEFAN DUMITRESCU
„ Deoarece aveţi o serie de elemente de noutate, sincer trebuie sa recunosc că, în acest moment, ele
mă depăşesc şi încerc "pas cu pas" să înţeleg mesajul adevărat al descoperirii d-voastră.
Totuşi, trebuie sa înţelegeţi ca reuniunea de elemente care caracterizează descoperirea dvoastră, deşi mă depăşesc, ele mă fascinează în actuala faza şi voi continua sa descopăr elementele
de forţa pe care d-voastră le stăpâniţi cu mult mai multă uşurinţa. În consecinţă, sper ca după o
meditaţie mai îndelungată să pot intra în sincronism cu descoperirea d-voastră şi să continuam
dialogul pentru a va susţine.”
De aceea propun să rămânem in legătura şi pe măsura ce înţeleg cu adevărat mesajul d-voastră Va
rog sa-mi permiteţi sa va contactez, prin aceasta forma moderna - emailul.
Propun sa rămânem in contact. Cu deosebita stima,
2001 Dr. ŞTEFAN RAGALIE. Director, Institutul de cercetări economice al Academiei României.
„O ţară în văile cosmice ale căreia înfloresc păsări, al cărui cer este susţinut de corul fecioarelor,
ale cărei steaguri sunt sufletele strămoşilor plecaţi la luptă, o ţară halucinantă, un pământ cântător şi
orbit de lumină proslăveşte în versurile sale recente Ştefan Dumitrescu, poet straniu, cu sufletul
lansat riscant, punte peste prăpastia lirică, căreia nu i se cunoaşte ţărmul de dincolo. Spun că această
lansare este curajoasă şi riscantă pentru că ea se produce în afara drumurilor bătătorite ale poeziei,
pentru că Ştefan Dumitrescu nu versifică frumos şi cu talent în cadrele unui lirism ştiut sau bănuit
numai, ci îşi creează propriile sale cadre, propriile sale sisteme de referinţă. Fiecare din poeziile sale
este o deschidere către o lume creată de el, o lume în care păsările umblă înarmate şi se cântă din
ruine ca din fluiere. Talent în afara oricărei îndoieli, spirit neliniştit şi în continuă ardere, autor de
eseuri reinterpretând miturile şi de poeme reclădind universul, Ştefan Dumitrescu este un poet mai
dur, mai abrupt, mai supus suferinţei şi neliniştii, decât limpedele Dan Verona, dar la fel de cert, la
fel de Adevărat” .
Ana Blandiana, Amfiteatrul, nr I2, 1971.
"Ştefan Dumitrescu: În tot ceea ce faceţi şi gândiţi aveţi mai degrabă aura unui întemeietor. Cred că
ar trebui să faceţi şcoală în jurul dumneavoastră, lucrând direct asupra destinelor vii prin elevii care
ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăţi de spirit la fel de durabile ca şi cele create la umbra
măslinilor antici. Trăim vremuri prea mărunte şi interesate pecuniar ca să găsiţi o revistă deschisă
imediat spre ceea ce gândiţi. Singura soluţie ar fi să vă adresaţi unei edituri ca Humanitas, care ar
putea fi interesată de anvergura viziunilor dumneavoastră."
ION ZUBAŞCU, scriitor, Revista Expres-Magazin, nr. 4, 1993
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