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 PREFAŢĂ 

  În această formă precizăm că lucrarea de faţă a fost 
trimisă Preşedintelui României, Traian Băsescu, Primului 
Ministru, Parlamentului României, Ministrului Armatei, 

Directorului SRI, şi desigur domnului  Iulian Fota, 
consilierul pe probleme de apărare al Preşedintelui 

României !  
  
     Suntem în anul 2009, când se  împlinesc 20 de ani de la căderea 
Regimului comunist al lui Nicolae Ceauşescu, un regim rigid, care 
a apăsat greu sufletul acestui popor, în ultimul deceniu de  
existenţă a sa,  care  a strivit pur şi simplu acest popor. În acelaşi 
timp este adevărat că în timpul cât Nicolae Ceauşescu s-a aflat la 
conducerea Ţării s-a construit foarte mult în România. De 
asemenea în timpul  lui Ceauşescu Economia  a dat de lucru tuturor 
românilor, asigurând un standard de viaţă redus către mediu, 
pentru oamenii de rând, mai înalt pentru nomenclatură şi 
securitate. Dar nu s-a murit de foame, şi nici nu ţi se dădea în cap 
pe stradă, nu erai jefuit în casa ta, în timpul comunismului, aşa 
cum se întâmplă acum. Cultura, învăţământul, sănătatea, industria, 
agricultura nu erau la pământ. Ba mai mult, în perioada 1965 – 
1975, cât a existat o perioadă de liberalizare în istoria noastră, 
Cultura şi Învăţământul s-au dezvoltat foarte mult. Am avut una 
dintre Culturile cele mai productive şi valoroase şi una dintre 
Şcolile cele mai performante din lume ! Am avut de asemenea o 
Industrie dezvoltată şi completă.  Cu produsele agricole şi cu 
produsele industriei de armament, în primul rând, România a reuşit 
să îşi plătească într-un timp record datoriile. 
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     Dacă românii, după momentul căderii lui Ceauşescu,  au avut 
un moment de unitate afectivă şi ideatică, de exaltare şi fericire,  de 
optimism,   (astăzi greu de imaginat) de  credinţă în viitorul nostru, 
extraordinar,  dacă de acum eram  siguri că  suferinţa noastră s-a 
terminat,  şi va începe şi pentru noi o istorie fericită,  cum probabil 
s-a întâmplat  numai în momentul  Marii Uniri din 1918, ce a 
urmat în istoria noastră  după asasinarea lui Ceauşescu, este greu 
de conceput. Niciodată Ţara aceasta nu a fost  mai furată, mai 
distrusă decât în această perioadă  de 20 de ani. Niciodată poporul 
acesta nu  a fost  umilit, minţit, jefuit, distrus şi nu s-a autodistrus 
în istoria sa ca în aceşti 20 de ani de post comunism, chipurile, de 
libertate şi democraţie. 
   La ora actuală Economia României este distrusă,  (de fapt 
România nici nu mai are economie) nimic nu merge în ţara aceasta, 
totul este la pământ.  În România peste 4 milioane de oameni 
trăiesc sub limita de subzistenţă,  peste cinci milioane de români şi-
au luat lumea în cap şi au emigrat în alte ţări, pentru că mureau de 
foame în ţara lor.  88 la sută dintre tineri  au răspuns la un Sondaj 
de opinie că vor să plece din ţară, să lucreze şi să trăiască în alte 
ţări, pentru că aici nu se mai poate !  Criza economică  indusă din 
afară, epuizează societatea românească şi distruge şi mai mult 
Economia.  Populaţia României a scăzut cu peste 5 milioane de 
locuitori, oameni care au murit, (de fapt acesta este cel mai mare 
genocid din istoria noastră, şi unul dintre cele mai mari genociduri 
din Europa),  deci populaţia României este cu un sfert mai mică 
decât populaţia Ţării din anul 1989.  Economia românească a 
suferit distrugeri, pierderi care depăşesc 1000 de miliarde de euro.  
        Ba mai rău, prognozele creşterii demografice ale populaţiei 
arătă că pe când populaţia românească scade vertiginos, pe când 
populaţia Ţării în ansamblul ei scade vizibil, populaţia de etnie 
ţigănească, foarte fertilă, are un ritm de creştere, care va face ca 
după anul 2020 populaţia ţigănească să depăşească populaţia 
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românească. În acel moment   poporul român va deveni a doua 
etnie în stat,   în cadrul poporului ţigănesc sau cum se va numi ! 
Poporul român se află deci în pragul dispariţiei ! 
   De ce s-a întâmplat lucrul acesta ? Biroul de VIITORLOGIE DE 
LA BUCUREŞTI  a studiat întregul proces, foarte complex,  care a 
dus la prăbuşirea poporului român şi a României în perioada 
postcomunistă.  Explicaţia pe care am dat-o este că după 1989, 
poporul român şi România au devenit Victima şi Obiectul celui 
mai mare Război din istoria noastră. Un război cu care nu ne-am 
mai confruntat niciodată, un Război invizibil, mascat, pe care nu-l 
vezi, despre care nu deţii nici o informaţie, care nu se poartă pe 
faţă. Am denumit acest război, Război Mascat, Invizibil şi l-am 
studiat începând cu anul 1990 în toată profunzimea, vastitatea, 
subtilitatea si perversitatea sa. Acest Tip de război este foarte 
savant şi foarte perfid,  bine orchestrat, dar mai ales distrugător.  
      A distrus  sute de economii la nivel mondial, are forme  felurite 
şi foarte  ciudate de manifestare. Este format dintr-o sinteză de 
războaie informaţionale, psihologice, financiare (criza financiară 
declanşată anul trecut, 1988,  în SUA, care a pus la pământ 
economiile a zeci de ţări, care a sărăcit zeci de popoare, ca şi criza 
economică, mondială, care în acest moment pune la pământ 
România,  sunt segmente, elemente care fac parte din acest mare 
război mascat. Văzând în anul 1990 că Preşedintele României 
Guvernanţii, Parlamentul SRI, Armata habar nu au de acest război, 
habar nu au că România şi poporul român se află în cel mai 
îngrozitor şi perfid război, le-am scris  Preşedintelui României, de 
atunci Ion Iliescu, Primului Ministru, Preşedintelui Senatului, 
Ministrului Apărării, Directorului SRI…  
         Mai mulţi consilieri ai acestora ne-au răspuns, ne-au  
mulţumit şi ne-au spus că vor analiza propunerile noastre. Le-am 
spus că Instituţiile de apărare ale Ţării Armata şi SRI nu au 
cunoştinţe,   nu au studii despre acest Tip de război mascat, nu au 
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experienţa şi nu au informaţii despre acest tip de război şi ne-am 
oferit să le punem noi la dispoziţie toate informaţia,  (pentru că 
deţineam această informaţie) ca şi STRATEGIA CARE AR FI 
DEJUCAT ACEST RĂZBOI, altfel spus ContraArma care ar fi 
făcut inofensiv acest Război. Ba chiar am fi putut să ieşim 
victorioşi din acest război. Iar ne-au răspuns că vor studia 
materialele şi propunerile noastre. După aceea uitând complet de 
noi. Aşa se face că pe parcursul  acestor 20 de ani  Biroul de 
Viitorologie  le-a trimis cel puţin trimestrial Scrisori şi Rapoarte de 
consiliere preşedinţilor României, Primilor miniştri, Preşedinţilor 
Senatului, Comisiei de apărare a Parlamentului, Armatei, SRI… 
Au fost şi perioade când ne-am plictisit şi nu le-am mai trimis, în 
general însă i-am bombardat destul de mut, în speranţa că se vor 
simţi şi ei ! Acum suntem absolut convinşi că pe oamenii aceştia 
nu i-a interesat şi nu-i interesează Ţara şi poporul român absolut 
deloc ! . 
        La începutul lunii iunie 2009, domnul Iulian Foca, Consilierul 
pe probleme de apărare al Preşedintelui României a dat un interviu 
ziarului Ziua care a apărut în ziar, şi care a fost comentat de mai 
multe ziare, ca şi de presa audio-vizuală. Peste câteva zile s-a uitat 
din păcate complet de Ameninţările la adresa României, spuse, 
numite de domnul Iulian Fota. 
      Ei bine, interviul domnului Fota, cu cele trei ameninţări la 
dresa României numite de dânsul este cel care a declanşat scrierea  
acestui lung Răspuns, analizând în profunzime şi aducând altă 
viziune despre ceea ce s-a întâmplat cu România în aceşti, ani, 
despre Cine şi Cum a distrus România, despre Ameninţările care 
planează asupra poporului român. Abia acum Cititorul român, va 
înţelege în ce situaţie îngrozitoare se află ţara noastră, şi care sunt 
cu adevărat Ameninţările care pot distruge România ! 
 Abia acum avem o Lucrare serioasă, obiectivă privind  factorii, 
cauzele care i-au produs şi îi produc Organismului românesc foarte 
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mult rău, îmbolnăvindu-l, lovindu-l, secătuindu-l de substanţă şi de 
energie, care i-au distrus Economia, Societatea, Cultura,despre 
ameninţările care  ne fac rău în prezent şi care pun în primejdie 
existenţa poporului român şi a naţiunii române ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           BIROUL DE VIITORLOGIE  DE LA BUCUREŞTI 
 
                                       CAPITOLUL 1 

 
STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE AL 

ROMÂNIEI, TRAIAN BĂSESCU, 
ŞI 

STIMATE DOMNULE CONSILIER, IULIAN 
FOTA, AL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI 

 
                                                           1 
     Citind acest interviu al dumneavoastră, STIMATE DOMNULE  
IULIAN FOTA,  acordat ziarului Ziua,  noi, cei din Biroul de 
Viitorologie de la Bucureşti, ne-am adus aminte că de la începutul 
anului 1990  Biroul de Viitorologie de la Bucureşti  a tot trimis 
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Instituţiei Preşedinţiei României,  personal Preşedinţilor  care s-au 
succedat la conducerea acestei Instituţii şi la conducerea statului 
român, Scrisori de consiliere, Rapoarte,  încercând să le prezentăm 
situaţia  României, adevărata situaţie a României,  în noua 
conjunctură, creată după  Sistemul loviturilor de stat al anului 
1989, care a dus la distrugerea  Sistemului comunist mondial, când 
România a trecut din sfera de influenţă rusească în cea 
americană...Prezentându-le capcanele şi pericolele care pândesc 
poporul român şi România, ca şi soluţiile prin care  România poate 
ieşi din criza în care a fost împinsă, soluţii prin care ar putea evita 
situaţiile critice, efectele loviturilor primite !.. Încercând, de 
asemenea,  în urma unor analize pertinente să le prezentăm care ar 
fi calea cea mai bună pe care ar fi bine s-o urmeze România în 
Istorie,  soluţiile cele mai bune pentru România în viitorul apropiat, 
mediu şi îndepărtat. 
     Trebuie să vă spunem, lucrul pe care îl ştiţi foarte bine, că 
cedarea, la Ialta, în 1945, a ţărilor din Răsăritul Europei, lui Stalin,  
de către Roosevelt şi Churchill, (prilej cu care în aceste Ţări a fost  
introdus comunismul, iar ele au intrat sub cizma  lui Stalin, pentru 
a fi jefuite), iar acum, în 1989, cedarea acestor ţări, de către Mihail 
Gorbaciov,  înapoi, sferei de influenţă Occidentale, face parte 
dintr-un Scenariu de mare perspectivă. Un Scenariu cumplit aflat şi 
acum în derulare ! Un scenariu care pe noi, românii, ne-a nenorocit 
pur şi simplu pentru multe decenii, dacă nu cumva pentru 
totdeauna.  Am văzut astfel cum cei care conduc destinele acestei 
Planete îşi pasează Ţările şi popoarele ca pe nişte 
bulendre…(aceasta este o metodă, o tehnologie, o strategie a 
Marelui Război Mascat).  De asemenea, trebuie să ştiţi că tot ce s-a 
întâmplat cu  România,  dar şi cu celelalte foste Ţări socialiste, 
după căderea  comunismului face parte de asemenea dintr-un 
Scenariu de mare perspectivă, aflat în derulare. Criza financiară, 
apoi criza economică mondială, atât de distrugătoare, care au 
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distrus  zeci sau sute de economii, acum în anul  2008, şi după, fac 
parte din acest Scenariu de mare perspectivă.… 
       Aşa după cum ştiţi şi dumneavoastră, domnule Traian Băsescu 
şi domnule Iulian Fota, României şi poporului român, după  
căderea regimului comunist,  în decembrie 1989,   le-a mers tot 
mai rău… iar acum, cu criza aceasta,  foarte periculoasă, României 
îi merge şi mai rău… Şi îi va merge şi mai rău, pentru că aşa au 
vrut şi aşa vor cei care s-au aflat şi se află la cârma Ţării. 
Subliniem, aşa au vrut şi aşa vor cei care s-au aflat şi se află la 
cârma Ţării ! 
    Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, aşa după cum ştiţi foarte 
bine, a adresat Instituţiei Preşedinţiei României, încă din anii 1990 
(şi celorlalte Instituţii importante ale Ţării, adică Guvernului, 
Parlamentului României), Scrisori de consiliere prin care le 
spuneam Preşedinţilor României că : 
 1. România, după căderea lui Nicolae Ceauşescu, a devenit 
Obiectul şi victima unui Mare Război mascat, a unui Mare Război 
invizibil, format dintr-o sumă, dintr-o sinteză de războaie 
economice, informaţionale, psihologice, morale, axiologice, 
sistemice, educaţionale, culturale, biologice,   
2.  Le spuneam în aceste Scrisori de consiliere că România a fost 
păcălită şi introdusă pe o Linie de evoluţie negativă,  neproductivă, 
autodistructivă,  
3, că România, întregul Sistem socio-economic românesc, 
economia, cultura, învăţământul românesc au fost împinse, 
introduse şi transformate într-o Mega-situaţie autodistructivă, 
CARE VOR FACE CA ROMÂNIA SĂ  FIE DISTRUSĂ ŞI SĂ 
SE  AUTODISTRUGĂ. 
     Le mai spuneam  în aceste Scrisori de consiliere domnilor 
Preşedinţi ai României (şi domnilor Prim Miniştrii, şi domnilor 
Preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, şi domnilor 
Directori ai SRI, şi domnilor Miniştri ai Apărării) că la ora actuală, 
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adică la ora aceea, (ca şi la ora aceasta) POPORUL ROMÂN  ŞI 
STATUL Român, Armata şi Instituţiile de apărare ale  Ţării, 
neavând experienţa acestui tip de Război invizibil, neavând 
economişti de valoare, sociologi, psihologi, viitorologi care să aibă 
cunoştinţe despre acest tip de război  (noi am avut în istorie doar 
experienţa războiului militar, care se poartă pe faţă) poporul român 
şi România vor fi înfrânte. 
Este exact ceea ce s-a întâmplat. 
 
                                           2 
 
       Există aşadar două  Tipuri de războaie, 1. Războiul militar, 
care se poartă pe faţă, în care avem un Agresor, care declanşează 
războiul, şi un Agresat,  care  ştie că va fi atacat, care cunoaşte din 
ce direcţie vine Agresorul, care sunt mijloacele şi metodele folosite 
de Agresor… În funcţie de aceste date, el, Agresatul, îşi gândeşte 
strategia de apărare, utilizarea mijloacelor şi a tehnologiei militare, 
etapele războiului de apărare, organizarea războiului. În final  
soarta Agresatului va depinde de faptul  că va reuşi sau nu să 
respingă sau să învingă Agresorul. 
  Poporul român s-a confruntat cu acest tip de război, fiind agresat 
de foarte multe ori de-a lungul grelei lui Istorii. Astfel în primul şi 
în al doilea război daco-roman , datorită trădării, dar şi altor cauze, 
poporul dac nu a putut face faţă, aşa cum ştim,  Agresorului, şi a 
fost învins. Consecinţele au fost dramatice, statul dac şi regalitatea 
dacă   au  dispărut.   Dacia a fost jefuită de  bogăţiile ei, zeci de mii 
de daci au fost luaţi prizonieri,  iar suferinţa oamenilor a fost 
imensă.  ei etc.  
    În timpul lui Micea cel Bătrân şi al lui Ştefan cel Mare poporul 
român, datorită în primul rând Conductorului viteaz, inteligent, 
bun analist, bun strateg,  a reuşit,  mobilizându-se şi formând o 
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Armată vitează,  să-l înfrângă şi să-l respingă pe Agresor,  având 
foarte mult de câştigat de pe urma acestor victorii. 
    Trebuie să subliniem acest lucru, foarte important, că în timpul 
unei astfel de confruntări, a RĂZBOIULUI MILITAR CARE SE 
DUCE PE FAŢĂ, nu se lupta Mircea cel Bătrân cu Baiazid,   sau 
Ştefan cel Mare cu Mahomed, ci se luptau două Popoare, două Ţări 
între ele, două Entităţi social-culturale, istorice, două Sisteme 
social-economice, politice, culturale…Două Istoriei ! Deşi este 
foarte importantă mărimea armatei, a poporului care se apără, în 
cazul nostru a poporului român, este  foarte adevărat că Virtuţile, 
calităţile de conductor al celui Care Conduce Sistemul socio-
economic în luptă contează foarte mult, sunt foarte importante… 
Marii Conducători ai Ţărilor Române, Basarb I, Mircea cel Bătrân, 
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul  au demonstrat tocmai lucrul 
acesta. 
   Din păcate însă, dacă ne uităm în istoria noastră observăm că 
numărul Conducătorilor mari pe care ni  i-a dat Domnul şi care l-
au învins pe Agresor, a fost mult mai mic decât numărul 
Conductorilor mici pe care i-am avut, şi care, fie au fost înfrânţi şi 
alungaţi de pe tron, fie au pactizat cu Duşmanul, s-au vândut, au 
trădat… 
 De aceea Poporul român are de două mii de ani încoace o istorie 
mai mult nefericită decât fericită. Plină de suferinţe şi de umilinţă ! 
 
   2.  Vorbim acum despre celălalt Tip de Război, de Războiul 
Invizibil, sau Mascat, cum a fost el denumit în cadrul Biroului de 
Viitorologie de la Bucureşti.. Am numit acest Tip de război 
invizibil pentru că deşi este un Război teribil, foarte distructiv, 
nemilos, Agresorul şi Războiul, luptele care se duc nu se văd,  
poporul  agresat, Instituţiile  statului Agresat, habar nu au că ele 
sunt distruse în mod subtil  şi foarte profund. Şi pentru că în acest 
Tip de război Agresorul îţi apare ca prieten,  el spune că vine să te 
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ajute, şi chiar reuşeşte să te păcălească, am numit acest Război 
invizibil şi Război mascat..  Bineînţeles că de cele mai multe ori 
Agresorul îi cumpără oamenii  Statului, poporului agresat,  (marea 
majoritate din cei care s-au aflat la Conducerea ţării, în diferite 
funcţii au fost cumpăraţi, s-au vândut pe ei şi au vândut şi ţara !)  
astfel încât să îi utilizeze ca pe nişte instrumente. Abia într-un final 
îşi dă seama Poporul Agresat (sau Minţile lui cele mai bune, îşi 
dau seama de adevărata situaţie) că  a fost în realitate păcălit, că 
Agresorul, sub masca Prietenului nu a urmărit decât să-l distrugă,  
sau în cel mai bun caz să îl exploateze, să îl facă un fel de sclav 
care lucrează pentru Agresor… Acesta este şi cazul României. 
  Aceasta a fost situaţia Ţărilor din Răsăritul Europei care au fost 
vândute de Occident, de Roosewelt şi de Churchill, conducătorii 
din acel moment ai SUA şi  Marii Britanii, lui Stalin, la Ialta, în 
anul 1945.   Acesta este cazul şi al României. Intrând sub influenţa 
sovietică, am intrat de fapt sub cizma lui Stalin, care ne-a jefuit cât 
a putut. Pe faţă vorbeam despre prietenia poporului român cu 
popor sovietic eliberator,  iar ei în realitate ne jefuiau cât puteau de 
bine. 
      Aceiaşi soartă au avut-o şi celelalte Ţări din Răsăritul 
Europei… Stalin şi Statul sovietic ne spuneau că sunt prietenii 
noştri, sunt Fratele de la Răsărit… În realitate, aşa cum am  mai 
spus,  ne-au jefuit şi ne-au distrus într-un mod îngrozitor, noi fiind 
până în anul 1964 o ţară ocupată şi jefuită sistematic. Gheorghiu 
Dej, prin Declaraţia din 1964, iar apoi Nicolae Ceauşescu,  au 
căutat  după 1964 să obţină o cât de mică independenţă faţă de 
Agresor, astfel încât să putem şi noi să ne dezvoltăm, să putem s-o 
ducem mai bine. Comunismul a fost deci un Experiment subtil, 
complex şi atroce care face parte, ţine de această Tipologie de 
Război. De războiul Mascat, Invizibil. 
 Despre Studiul complet, profund, detaliat al acestui Tip de război 
ne ocupăm într-o lucrare specială, care are ca obiect chiar analiza 
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şi  studiul acestui Tip de război. Este de fapt o Ştiinţă a acestui Tip 
de Război ! 
        S-a  văzut că  Experimentul comunist, gândit  în mod teoretic, 
ca Proiect teoretic, posibil de către Marx şi Engels, francmasoni 
amândoi, dar aplicat în practică de  Vladimir Ilici Lenin şi de 
echipa sa, toţi francmasoni, în urma Loviturii de Stat  din 
octombrie 1917,  după ce a produs foarte mult rău societăţilor, 
naţiunilor în care a fost aplicat, el a fost distrus de către aceiaşi 
Oameni care l-au instaurat în practică. 
  Experimentul comunist, aparent distrus în practică, scos din viaţa 
socială şi istorică, el a fost înlocuit cu un Experiment negativ şi 
mai pervers şi mai distrugător, din care, iarăşi, vedem, societăţile 
umane nu ştiu cum să iasă. Deşi Economiile şi societăţile lor, 
cultura învăţământul, sănătatea le sunt distruse într-un mod 
îngrijorător. 
  Lucrul acesta l-a  spus Biroul de Viitorologie Preşedinţilor 
României, (celor trei, Ion Iliescu, Emil Constantinescu,  Traian 
Băsescu) începând din anii 1990. Că România, întregul 
Organism naţional românesc, cu toate subsistemele sale  este 
Obiectul şi victima unui mare Război invizibil, mascat, format 
dintr-o sinteză de războaie informaţionale, psihologice, 
economice, financiare, morale, culturale, educaţionale, 
sistemice, ideologice... Război care va distruge Economia şi 
societatea românească pe toate paliere lor. 
     Biroul de Viitorologie le-a spus domnilor Preşedinţi ai 
României, primilor Miniştri, Preşedinţilor Camerelor 
parlamentare, că România, neavând experienţa acestui Tip de 
război, neavând oameni de ştiinţă care să fi studiat acest Tip de 
război, neavând minţi mari (şi nici caractere) în Sociologie, 
Economie, Psihologie, este  în incapacitatea totală de a face faţă 
acestui Război. 
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    Biroul de Viitorologie, prin persoana subsemnatului, care 
este Purtătorul de cuvânt al Biroului de Viitorologie, le-a mai 
spus domnilor Preşedinţi ai Românie, care erau şi Preşedinţi ai 
CNSAT (Consiliul Naţional de Apărare al Ţării), Primilor 
Miniştri  că Biroul de Viitorologie de la Bucureşti a studiat în 
detaliu şi în profunzime acest Tip de război, şi că numai noi 
putem să le punem la dispoziţie strategia prin care România 
poate ieşi victorioasă din acest Război… 
   Altfel va fi foarte rău de poporul român, de Economia 
românească, de România. Ceea ce vedem că s-a întâmplat şi se 
întâmplă.  
 
    Ieri 14.06.2009 într-o Întâlnire cu membri Guvernului 
Preşedintele României Traian Băsescu a afirmat că România se 
află în recesiune, că BNR nu controlează situaţia dificilă a 
finanţelor ţării,  şi a atras atenţia Guvernului că este posibil ca în 
lunile următoare să nu  poată plăti salariile. Da. Este posibil ca îl 
lunile viitoare să se producă o destabilizare  economică şi socială  
cum nu a mai cunoscut România. Este posibil să fie revolte, lupte 
de stradă, morţi, răniţi. Prestigiul şi imaginea României vor fi tot 
mai deteriorate, aşa cum s-a întâmplat în timpul Mineriadelor, care 
au făcut şi ele parte din  acest Război mascat dus împotriva ţării 
noastre de către Agresorul extern. 
     Biroul de Viitorologie de la Bucureşti şi-a oferit consilierea 
tuturor Instituţiilor Ţării, Preşedinţiei, Guvernului, 
Parlamentului… Din păcate am primit numai  mesaje de 
mulţumire, şi promisiunea că Studiile noastre vor fi  analizate cu 
atenţie.  
   Tot la recenta Şedinţă a Guvernului la care a participat 
Preşedintele Traian Băsescu, acesta  i-a cerut doamnei  Ecaterina 
Andronescu, vai, ca Învăţământul românesc să mai producă şi 
mecanici auto, tinichigii, nu numai filozofi. Între noi fie vorba 
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Învăţământul românesc  se află într-o stare atât de proastă, că 
produce mai MULT ABANDON ŞCOLAR, INSUCCES 
ŞCOLAR, ANALFABETISM. În nici un caz filozofi… 
      Cu  o lună în urmă Preşedintele Băsescu, referindu-se la 
Învăţământul românesc a  criticat faptul că fiecare Ministru al 
Educaţiei,  din orgoliu şi pentru interesele lor, a venit, fiecare, la 
Conducerea Ministerului ca să-şi implementeze Reforma lui… Iar 
acum Învăţământul românesc este la pământ… 
   Aşa este, fiecare Ministru al Educaţiei, cum a venit la 
Conducerea Ministerului Educaţiei în primul rând l-a criticat pe 
predecesorul său pe motiv că reforma acestuia a fost greşită,  iar 
apoi şi-a  impus reforma sa, crezând că dă lovitura, că o să ajungă 
mare. În realitate nici unul dintre Miniştrii care s-au perindat pe la 
Conducerea Ministerului Educaţiei, nu a Făcut reforma 
Învăţământului.  În loc să facă Reforma Şcolii româneşti, a făcut 
fiecare câte o tâmpenie, câte o prostie, ce i-a trecut lui prin cap. Iar 
rezultatul   este…dezastrul Învăţământului românesc ! 
     Deşi Biroul de Viitorologie de la Bucureşti i-a propus 
Ministerului Educaţiei încă din anii 1990-91 să facă Reforma 
autentică a Învăţământului românesc, acum iese la iveală faptul că 
în realitate pe oamenii aceştia nu i-a interesat absolut deloc soarta 
Învăţământului românesc, ci aşa cum a spus Preşedintele Traian 
Băsescu, ei au fost obsedaţi tot timpul de interesele lor 
personale şi de grup. De interesele lor politice. 
        Atât.  La fel s-a întâmplat şi în Economie, în toate domeniile, 
cele care au prevalat au fost interesele personale şi de grup, iar 
rezultatul a fost ca s-a ales praful de România, de economia, de 
învăţământul, de cultura, de societatea românească. 
   Ei bine, toate acestea fac parte din ceea ce am numit mai sus 
Războiul Mascat  al cărui Obiect este România, întregul Organism 
naţional românesc. Despre care spuneam că este o Sinteză de 
războaie informaţionale, economice, financiare, culturale, 
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educaţionale, sistemice, etc. Cei care au proiectat acest Război 
mascat (şi care posedă o Ştiinţă foarte înaltă)  ştiu că având 
psihologia pe care o avem noi, românii, interesele personale şi de 
grup vor predomina în faţa interesului naţional,  CARE PUR ŞI 
SIMPLU NU VA MAI EXISTA. Fapt care va duce la jefuirea 
economiei româneşti., la crearea haosului, la dezmembrarea 
naţiunii române… 
     Aşadar  Duşmanul numărul 1 al României, domnule Iulian Fota 
şi domnule Preşedinte Traian Băsescu este acest RĂZBOI 
MASCAT AL CĂRUI OBIECT ESTE ÎNTREGUL ORGANISM 
ROMÂNESC.  Datorită acestui Război mascat  România este 
distrusă, căzută la pământ, ZBĂTÂNDU-SE ÎNTRE VIAŢĂ ŞI 
MOARTE, MURIBUNDĂ, CA O VITĂ CĂREIA I S-A DAT CU 
PARUL ÎN CAP. 
 2. Al doilea mare duşman  care pune în pericol integritatea , 
securitatea, existenţa ca popor a noastră este ÎNSĂŞI SOCIETETA 
ROMÂNEASCĂ, ÎNSUŞI POPORUL ROMÂN, NOI CU TOŢII 
ŞI FIECARE ÎN PARTE ! Sau, mai precis, patologiile  psihologiei 
poporului român, defectele noastre caracteriale. 
     De ce ? datorită a ceea ce noi am numit Patologiile  Psihologiei 
poporului român : Egoplasmul (fiecare este mare şi este interesat 
ca numai el să se îmbogăţească, să deţină puterea, să fie cât mai 
sus  în ierarhia puterii. Egoul lui este umflat ca un balon ! 
Intelectualitatea românească este grav bolnavă de egoplasm, marea 
majoritate a intelectualilor „sunt mari”, sunt „valoroşi, importanţi”,   
în realitate sunt bolnavi de suficienţă şi de orgoliu,  le place să se 
dea mari,  etc), cancerul egoului, fiecare cum ajunge la putere, întâi 
el şi ai lui să se îmbogăţească, pentru el  ţara, poporul român 
nemaiexistând, 2 Axiofagia, noi, românii,  nu suportăm valorile, le 
mâncăm, le distrugem, le marginalizăm, 3,  atomita, (atomismul)   
patologia care generează  tendinţa către dezbinare, către atomizare, 
de aceea nu mai suntem un popor ci o populaţie. 4. Politicianismul,  
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o patologie particulară a egoplasmului,  toţi cred că sunt mari şi 
sunt chemaţi să conducă, să fie oameni politici, pentru aceasta 
întreprinzând tot ce îi poate propulsa politic, adică minţind, 
înşelând electoratul, prin promisiuni,  prin tot felul de acţiuni 
mincinoase care să-i avantajeze pe ei. În realitate pe ei 
neinteresându-i absolut deloc poporul român 
     Datorită acestor patologii, noi nu am mai fost capabili să 
producem valori, idei, soluţii, acţiuni prin care să ne  salvăm din 
Criza  generală în care a fost introdus Organismul românesc, 
societatea românească, naţiunea română. Pentru că valorile pe care 
ni le-a dăruit Dumnezeu, care au apărut, au fost distruse, izgonite 
din ţară, marginalizate, sabotate ! Le invidiem şi la asasinăm ! 
     Faptul că după 20 de ani de involuţie, când în ţara aceasta s-a 
distrus aproape totul,  când s-a vândut tot ce  s-a creat sub 
comunism, când am vândut până şi bogăţiile subpământene,  faptul 
că în cei 20 de ani România a  suferit ă pierderi economice care 
depăşesc 1000 de miliarde de euro, că populaţia ţării a scăzut cu 5 
milioane de locuitori, oameni care au murit, faptul că nimic nu 
merge în ţara aceasta, că industria, agricultura, cultura, 
învăţământul, sănătatea  sunt la pământ, faptul acesta demonstrează 
că Organismul naţional românesc este incapabil să producă 
proiecte, reacţii, acţiuni, valori care să îl scoată din criză. Care să îl 
salveze  în istorie ! 
      În locul acestor valori, care ar fi putut să ne salveze,  am 
produs politicieni hoţi, lichele cu duiumul, o mafie de o vitalitate 
ucigătoare, extrem de distructivă, nonvalori şi jigodii; ne-am 
distrus inteligenţele autentice, am marginalizat  orice valoare 
pozitivă, care ar fi putut să facă ceva  bun pentru ţara ei !. 
       Aşadar, acest dezastru imens al Organismului românesc s-a 
datorat faptului că  societatea românească a fost incapabilă să  
rezolve problemele pe care i le-a pus viaţa şi istoria, pe care i le-a 
pus acest nenorocit de Război Mascat ! 
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 ACEŞTI DOI FACTORI, 1 RĂZBOIUL MASCAT CARE A 
URMĂRIT DISTRUGEREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI, ŞI 
TRANSFORMAREA EI ÎN PIAŢĂ DE DESFACERE PENTRU 
ECONOMIILE OCCIDENTALE, ŞI 2 INCAPACITATEA 
POPORULUI ROMÂN, A INSTITUŢIILOR LUI,  DE A  
REACŢIONA ÎN FAŢA DEZASTRULUI GENERAL, ÎN FAŢA 
CELOR CARE  AU VRUT ŞI VOR SĂ ÎL DISTRUGĂ, 
 
SUNT CEI DOI FACTORI CARE VOR DUCE LA 
DISTRUGEREA ROMÂNIEI ŞI LA DISPARIŢIA  
POPORULUI ROMÂN ŞI A NAŢIUNII ROMÂNE ÎN 
ISTORIE, CÂT DE CURÂND! 
 
                                                       3 
     Această analiză, pe care am făcut-o noi mai sus,  ar fi trebuit s-o 
facă domnul consilier Iulian Fota,   şi predecesorii dumnealui  de la 
Preşedinţia României, Preşedinţii României, Primii  Miniştrii, 
Analiştii Serviciilor secrete Române, Analiştii Armatei Române, 
(care se dau foarte  mari, când în realitate nu au făcut nimic ca să 
îşi apere, să îşi ferească ţara şi poporul de suferinţă !) aceste 
Instituţii având chiar funcţia de a asigura Securitatea Organismului 
naţional românesc, Comisia pentru Securitatea naţională, a 
Parlamentului… 
      Adică  dumnealor încă din anul 1990, când au văzut că în 
România totul începe să se distrugă, să se dezmembreze,  da, când 
au văzut că România intră într-un proces de involuţia accelerat, că 
România nu reuşeşte să facă faţă  problemelor cu care se confruntă 
trebuiau să  afle care sunt sursele care produc destabilizarea,  să 
analizeze care sunt cauzele care fac ca România  să se autodistrugă 
şi este distrusă, trebuiau să găsească acele cauze,  iar apoi trebuiau 
să construiască Teoria, strategia prin care România ar fi reuşit să 
facă faţă acestui mare Război mascat care ne-a distrus… 
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      Or dumnealor, nu au făcut deloc acest lucru,  au ştiut numai să 
îşi urmărească interesele lor individuale şi de grup, (băieţii 
deştepţi)  în timp ce România a fost distrusă în continuare 
milimetru cu milimetru… Subliniem că distrugerile suferite de 
Economia românească după 1990 depăşesc distrugerile provocate 
Economiei româneşti, României, de cele două Războaie mondiale, 
de Primul şi de cel de-al Doilea război mondial, depăşesc 
astronomica cifră de 1000 de miliarde de  euro. Vă daţi seama  în 
ce situaţie se află România şi poporul român ? Că ele sunt 
condamnate pe veci la sărăcie, la suferinţe şi la umilinţă ? 
      Dacă la aceasta adăugam faptul că în cei 20 de ani care au 
trecut de la căderea lui Ceauşescu , populaţia Republicii Moldova  
(care este  a poporului român, este o parte din poporul român) a 
scăzut cu peste 1, 3 milioane de locuitori, cu un sfert adică, iar   în 
România populaţia a scăzut cu peste 5 milioane de locuitori,  tot 
cum un sfert, altfel spus, că în perioada aceasta poporul român a 
pierdut peste 6 milioane de locuitori,  deci peste  un sfert din 
pululaţia lui, VA DAŢI SEAMA CĂ SITUAŢIA POPORULUI 
ROMÂN ESTE CUMPLIT DE GRAVĂ, CĂ NE ÎNDREPTĂM 
CĂTRE DISPARIŢIA NOASTRĂ CA POPOR. ! 
 
                                                  4 
     Am spus mai sus că după căderea comunismului, Sistemul 
socio-economic românesc a DEVENIT VICTIMA ŞI OBIECTUL 
UNUI MARE RĂZBOI MASCAT, invizibil, foarte sofisticat, 
foarte savant, foarte pervers şi foarte distructiv ! 
     Or Instituţiile statului, însărcinate cu apărarea României şi a 
poporului român, (Preşedinţia, Guvernul, Parlamentul, Armata, 
Serviciile secrete ) nici măcar nu s-au prins, nu şi-au dat seama că 
România este Obiectul unui Război invizibil foarte periculos.  (Dar 
oare nu s-au prins, nu au ştiut lucrul acesta, sau oamenii care au 
condus aceste Instituţii au fost cumpăraţi, au fost şantajaţi tot 
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timpul, au fost nişte marionete în mâinile Agresorului ! ) Şi deşi 
Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le-a spus încă din anii 1990, 
că România este în Război, că este agresată,  ei nu au luat nici o 
măsură de protejare, de apărare a economiei româneşti, a societăţii, 
a culturii şi a învăţământului românesc. 
     Deci, subliniem acest lucru,  deşi s-a văzut  încă din anii 1990 
că România  suferă pierderi importante, în valori materiale şi  
umane,  în substanţă economică,  (suferă mari pierderi economice) 
în populaţie, în cultură, în învăţământ, în sănătate,  EI, OAMENII 
ÎNSĂRCINAŢI CU APĂRAREA ŢĂRII ŞI DEZVOLTAREA EI, 
CARE AU JURAT PE BIBLIE CĂ VOR APĂRA  ŢARA…. NU 
AU FĂCUT NIMIC CA S-O APERE. NU AU FĂCUT NIMIC 
CA SĂ-I FIE MAI BINE ŢĂRII, POPORULUI ROMÂN ! 
 S-au mulţumit doar să le meargă lor mai bine, ca mafia naţională 
să jefuiască şi mai mult ţara, să se îmbogăţească şi mai mult… 
  
                                               CAPITOLUL  2. 
 
REZUMATUL INTERVIULUI DAT DE DOMNUL CONSILIER 
AL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, DOMNUL IULIAN FOTA, 

ZIARULUI ZIUA. ANALIZA LUI 
 

1 
 
    Şi acum să ne aplecăm asupra Interviului dat de domnul 
Consilier Iulian Fota, al Preşedintelui României, acordat ziarului 
Ziua. Vă lăsăm pe dumneavoastră să citiţi acest Interviu,  noi 
subliniind acum doar ideile lui principale. 
 Aşadar, ne spune domnul Iulian Fota că România  este victima 
potenţială a trei mari  Ameninţări : „că cele trei mari ameninţări la 
adresa România sunt spionajul, însoţit de subversiunea politica, 
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pandemia cu noul virus gripal H1N1, dar si riscul declanşării unui 
război cibernetic”. 
 Toate aceste trei Ameninţări, subliniate de dl Iulian Fota sunt de 
fapt trei gogoriţe, care nu ne spun nimic, şi  au rostul de a abate 
atenţia românilor de la adevăratele cauze, de la adevăratele 
Ameninţări şi Pericole care distrug zi de zi economia şi societatea 
românească, învăţământul, cultura, sănătatea, agricultura  ţării. De 
ce face domnul Iulian Fota lucrul acesta, adică de ce ne spune  că 
cele trei Cauze,  cele trei Ameninţări, care sunt de fapt nişte 
prostioare, sunt pericole potenţiale,  când ele în realitate  ne abat 
atenţia de la adevăratele cauze care distrug România, nu ştim. 
     Ajunşi aici să subliniem şi noi că cel care scrie acest Articol, 
acest Răspuns la Interviul domnului Iulian Fota, este profesorul 
Ştefan Dumitrescu, purtătorul de Cuvânt al Biroului de 
Viitorologie de la Bucureşti, unul dintre scriitorii români, propuşi 
pentru Premiul Nobel. Iată aceste Propuneri pentru Premiul 
Nobel…. 
 
PROPUNERI PREMIUL NOBEL 2 
 
              Fundaţiile Culturale Ajutorul Românesc şi Ţara, România 
NOBEL ADRESA 
  Det Norske 
 Nobelinstitutt 
 Henrik Ibsens gate 51, 
 N-0255 OSLO   
 +47 22 12 93 10    fAX 
 
 Fundaţia culturală  AJUTORUL ROMANESC, ROMÂNIA 
 

PROPUNEREA PENTRU DECERNAREA  PREMIUL NOBEL 
PENTRU LITERATURĂ SCRIITORULUI ROMÂN, ŞTEFAN 

DUMITRESCU,  
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ADRESATĂ COMITETULUI  PENTRU DECERNAREA  
PREMIULUI NOBEL 

PENTRU LITERATURĂ DE LA STOCKHOLM 
 
      Fundaţia Culturală Ajutorul Romanesc, al cărei Scop de la înfiinţarea 
sa a fost acela de a ajuta valorile  româneşti să creeze şi să se realizeze la 
capacitatea lor maximă,  îl propune pe Scriitorul Ştefan Dumitrescu  
atenţiei Comitetului pentru Acordarea  premiului Nobel, de la Stockolm. 
     Motivaţia alegerii noastre este aceasta : la ora actuală scriitorul Ştefan 
Dumitrescu este scriitorul cu cea mai vastă şi profundă operă literară 
dintre toţi scriitorii români. În opera sa Ştefan Dumitrescu investighează 
profunzimile fiinţei umane şi ale fenomenului uman, apropiindu-se de 
sufletul omenesc cu dragoste şi pioşenie. Este unul dintre cei mai mari 
dramaturgi şi romancieri europeni. Opera sa este o radiografie profundă 
şi o simfonie a sufletului omenesc, o jelanie a destinului uman în istorie, 
precum şi un imn închinat  fiinţei şi Speciei umane  ! Puţini scriitori au 
investigat fenomenul uman,  propunând noi viziuni asupra Omului şi a   
destinului său în Timp, ca scriitorul roman Ştefan Dumitrescu !  
 
7. 01.2007                         
 15. 02 2008 
1.12.2008 
15.01.2009, de ziua naţionala a marelui poet Mihai Eminescu 
4 iunie 2009                                                     
                                Prof. Univ dr Vasile Mănuceanu  
                              Preşedintele Fundaţiei Culturale Ajutorul Românesc 
 Adresa e-mail : ajutorulromanesc2007@yahoo.com 
 
 
ASOCIAŢIA CULTURALĂ  ŢARA, ROMÂNIA 

PROPUNEREA  PENTRU  DECERNAREA PREMIULUI NOBEL 
SCRIITORULUI ROMÂN ŞTEFAN DUMITRESCU 
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ADRESATĂ COMITETULUI  PENTRU DECERNAREA  
PREMIULUI NOBEL 

PENTRU LITERATURĂ, DE LA STOCKHOLM 
 

       Cunoscut mai mult în străinătate, unde este publicat de revistele şi 
editurile on-line ale Comunităţilor româneşti stabilite pe mai toate 
continentele, publicat de reviste din Australia, Canada, SUA, Argentina 
(revista  Prisma, care apare sub egida Fundaţiei Borges, la Buenos 
Aires),  Ucraina,  Ştefan Dumitrescu este la ora actuală scriitorul român 
cu cea mai profundă, complexă şi  vastă operă literară publicată  în ţară şi 
în afara ţării. 
Motivaţia propunerii : Asociaţia  Culturală Ţara, din România, îl propune 
pe domnul Ştefan Dumitrescu atenţiei Comitetului pentru acordarea 
Premiului Nobel de la Stokcolm pentru opera sa literară impresionantă, 
plină de dramatism, de dragoste faţă de fiinţa umană, plină de setea de a 
cunoaşte şi de a explica (el îi continuă astfel pe F M Dostoievski şi pe   
S. Freud ) străfundurile sufletului omenesc, propunându-ne noi „lecturi, 
interpretări” şi viziuni  ale  sufletului şi ale misterului omenesc ! Este 
păcat că în ţara lui Ştefan Dumitrescu nu este un scriitor cultivat şi ajutat 
de Uniunea Scriitorilor, de Ministerul culturii ! Dacă Ştefan Dumitrescu 
ar fi trăit în Franţa, în Germania, în Anglia, în SUA, demult ar fi fost 
celebru ca Gabriel Garcia Marquez, Albert Camus, Eugen Ionesco sau 
alţii, pentru că Ştefan Dumitrescu a dăruit literaturii secolului XX o 
operă de talia operei lui Thomas Mann, Albert Camus, Eugem Ionescu. 
Fie ca Domnul să îl binecuvânteze şi să îl ajute  în drumul  lui către 
obţinerea premiului Nobel pentru literatură, fia ca Bunul Dumnezeu să 
inspire Comitetul pentru decernarea Premiului Nobel pentru literatură de 
la Stockholm să îi acorde atenţia cuvenită 
 
7.10.2007 Prof  dr. Alexandru Cornescu 
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17.04.2008 Preşedintele Asociaţiei Culturale Ţara, din 
România 

1.12.2008 
15.01.2009, de ziua naţionala a marelui poet Mihai Eminescu 
4 iunie 2009                                                     
 
 
Henrik Ibsens gate 51, 
 N-0255 OSLO   
 +47 22 12 93 10    FAX 
 
 

PROPUNEREA PENTRU DECERNAREA  PREMIUL NOBEL 
PENTRU LITERATURĂ SCRIITORULUI ROMAN STEFAN 

DUMITRESCU,  
ADRESATĂ COMITETULUI  PENTRU DECERNAREA  

PREMIULUI NOBEL 
PENTRU LITERATURĂ DE LA STOCKHOLM 

 
     Un număr de Oameni de cultură români, Scriitori, Editori, 
Conducători de Fundaţii şi Societăţi culturale, din ţară şi din străinătate, 
îl propun pe scriitorul Ştefan Dumitrescu, din România, Comitetului de 
la Stocholm pentru decernarea Premiului Nobel pentru Literatură, pentru 
a-l avea în atenţie, în vederea decernării acestui onorant Premiu. 
Motivaţia Propunerii : Ştefan Dumitrescu este la ora actuală unul dintre 
scriitorii români şi europeni cu cea mai vastă operă literară, de o bogăţie  
tematică şi de motive literare extraordinară, scrisă în toate genurile 
literare, o operă profundă, şocantă şi valoroasă în care investighează 
abisalitatea şi infinitatea fenomenului uman şi a fiinţei umane,  gingăşia, 
misterul, absurdul, măreţia şi tragicul conţinutului fenomenului uman.  
Puţini oameni au fost mai obsedaţi de investigarea profunzimilor 
misterioase şi teribile ale fiinţei umane, ale fenomenului social şi cultural 
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care definesc Omul ca acest scriitor ! Totodată Ştefan Dumitrescu este un 
scriitor care emoţionează, cutremură, dar şi îmbogăţeşte sufletele 
cititorilor. 
 
 
1.Dr. Florentin Smarandache, University Professor, Chair of Math & 
Sciences Department, University of New Mexico, Gallup, NM 87301, 
USA. 
2. Alexandru Cetăţeanu, Preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din 
Canada 
3. Rodica Elena Lupu, scriitoare, Director al editurii Anamarol, 
Bucureşti 
4. Emil Catrinoiu,  Editor. Directorul Societăţii Culturale Cemprod şi al 
Editurii Fortuna, Râmnicul Vâlcea. 
5. Vasile Mănuceanu, Prof univ dr, Preşedintele Fundaţiei Culturale, 
Ajutorul Românesc 
6. Alina Diaconu, scriitoare româno-canadiană, membră a Fundaţiei 
culturale Borges, stabilită la Buenos Aires, scriitoare si colaboratoare a 
ziarului La Nacion, Buenos Aires,  Argentina, "Premiul Meridiano de 
Plata" şi cel al Societăţii Argentiniene de Scriitori (SADE) 
7. Ioan Miclău, scriitor Directorul fondator al revistei Iosif Vulcan, şi al 
Bibliotecii Mihai Eminescu, Australia. 
8. Consiliul Mondial al Românilor,  SUA 
9  Fundaţia culturala Iulian, Vâlcea 
10 Fundaţia Tismana, având unul din fondatori pe prof. Nicolae Tomoniu 
11.  Asociaţia Internaţionala a oamenilor de cultura romani, Preşedinte 
Gabriel Stănescu, scriitor 
12 Revista „Origini”, si Editura Criterion Publishing,  SUA, director 
Gabriel Stănescu 
13. Mihaela Tanabe, Japonia 
14. George Filip, scriitor Canada 
 
 1. 12. 2008 
15.01.2009, de ziua naţionala a marelui poet Mihai Eminescu 
4 iunie 2009                                                     
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PROPUNEREA PENTRU DECERNAREA  PREMIUL NOBEL 
PENTRU LITERATURĂ SCRIITORULUI ROMÂN, ŞTEFAN 

DUMITRESCU,  
ADRESATĂ COMITETULUI  PENTRU DECERNAREA  

PREMIULUI NOBEL 
PENTRU LITERATURĂ DE LA STOCKHOLM 

 
NOBEL ADRESA 
 
  Det Norske 
 Nobelinstitutt 
 Henrik Ibsens gate 51, 
 N-0255 OSLO   
 +47 22 12 93 10    FAX 
 

 Îl propunem atenţiei  COMITETULUI  PENTRU DECERNAREA  
PREMIULUI NOBEL 

PENTRU LITERATURĂ DE LA STOCKHOLM pe scriitorul român 
Ştefan Dumitrescu, pentru opera sa vastă în care desluşeşte misterul şi 
frumuseţea, sensibilitatea, şi friabilitatea fiinţei umane, profunzimea, 
tragismul şi măreţia fenomenului uman, a speciei umane. Pentru modul 
plin de tandreţe şi dragoste, încărcat de frumuseţe estetică prin care  
rescrie epopeea şi simfonia genului uman ! 
4 iunie 2009                              Mihaele Tanabe, Tokio, Japonia 

                              George Filip, scriitor, Canada 
 
 
Şi acum să citim cu atenţie  Rezumatul Interviului domnului Iulian 
Fota, făcut de ziarul România libera. 
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                                                       2 
 
Cele 3 ameninţări la adresa României: spionaj, pandemie, 
război 

 
Iulian Fota 
Rl on-line 
Joi, 11 Iunie 2009 

Iulian Fota, 
consilierul pentru 
probleme de 
securitate al 
preşedintelui Traian 
Băsescu, susţine 
intr-un interviu 
acordat cotidianului 
Ziua ca cele trei 
mari ameninţări la 
adresa România 
sunt spionajul, 

însoţit de subversiunea politica, pandemia cu noul virus gripal 
H1N1, dar si riscul declanşării unui război cibernetic. 
 
Ameninţarea nr.1: Spionajul 

 
 
"Spionajul pana la urma rămâne cea mai mare ameninţare la adresa 
securităţii naţionale dincolo de zona catastrofelor naturale. Suntem 
tara membra a NATO si a UE. Asta înseamnă acces la informaţiile 
acestor doua organizaţii, vot, opinie, atitudine in aceste doua 
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organizaţii. Deci este evident ca din punct de vedere al unor entităţi 
neoccidentale noi suntem atractivi ca ţinta si ca obiectiv pe cele 
doua coordonate: accesul la informaţii sau atitudinea noastră din 
NATO si UE care ne poate fi influenţată prin mijloace ilegale, 
neortodoxe, inclusiv sau mai ales la nivel politic", a declarat Fota 
in ziarul Ziua, monitorizat de ziare.com. 

Fota explica si nivelurile de atac, principalele ţinte la adresa unor 
acţiuni negative fiind întotdeauna liderii. "Nivelul doi este 
infrastructura critica a unei tari, nivelul trei este populaţia si 
ultimul nivel sunt trupele militare. Deci când vrei sa exerciţi o 
influenta asupra unei tari sau vrei sa influenţezi intr-o anumita 
direcţie, acţionezi asupra liderului. Ce înseamnă liderul? - nu 
înseamnă numai o acţiune negativa, el poate sa însemne si un 
proces de negociere, de influenţare. Asta poate fi o modalitate dar 
pot fi si alte modalităţi care pot presupune acte murdare, 
manipulări, dezinformări, diversiuni, subversiuni", a mai explicat 
consilierul prezidenţial. 

 
Ameninţarea nr.2: Pandemia 

Fota spune ca in prezent pentru toate serviciile de informaţii prima 
lor grija este protejarea factorilor de decizie, dar si a populaţiei. 
"Asta înseamnă de la calitatea apei la protecţia la incendii si 
cutremure (...) dar si acea pandemie de care ne temem", a spus 
acesta. 
 
"In cazul gripei porcine, alarma este serioasa, dar nu s-a produs 
inca ceea ce ne temeam, pandemia accentuata. Insa lumea in 
Occident spune ca tot va veni. Este un element extrem de 
important si noi trebuie sa avem garanţia ca o putem stăpâni", a 
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mai declarat Iulian Fota precizând ca România a rămas in urma in 
privinţa integrării instituţiilor de forţa - Ministerul Apararii, 
Servicii Interne, cu institutiile civile. 

 
"Avem nevoie de mai multe exercitii in comun si de a lamuri clar 
cine si ce gestionează si de ce răspunde pentru ca sunt diferite 
instituţii care concura in acest joc - prefectura, primărie, instituţiile 
mari", a explicat acesta. 

 
Ameninţarea nr.3: Incursiune militara prin surprindere sau 
atac cibernetic 

 
"După chestiunea fierbinte cu Georgia, nici o tara serioasa din 
Europa Centrala nu neglijează acest aspect. Deci o posibila 
incursiune militara a cuiva prin surprindere, pe timp de vacanta, 
precedata inclusiv de un atac cibernetic sau de alta natura", a 
avertizat acesta.  

 
Fota a precizat ca trebuie privita cu mare atenţie cazuistica in 
momentul în care se alcătuiesc scenarii. 

 
"Atunci când s-a produs chestiunea din Georgia a fost o problemă 
militara. La început aceasta problema privea mai puţin România 
dar treptat acesta chestiune a fost trecută mai sus pe lista 
ameninţărilor. Exista o serie de elemente precum distanţa de 1.000 
de kilometri până in acea zona, sau faptul ca suntem membri 
NATO si UE", a precizat Fota.„ 
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                                                 3 

     Aşadar, domnul Iulian Fota ne spune că ameninţarea numărul 1 
care planează asupra României este spionajul, „Spionajul până la 
urmă rămâne cea mai mare ameninţare la adresa securităţii 
naţionale, dincolo de zona catastrofelor naturale. Suntem ţară 
membră a NATO şi a UE. „ 

      Domnul Iulian Fota ne duce cu zăhărelul, pentru că în realitate,  
Agresorul, care ne agresează din momentul căderii lui Ceauşescu, 
la 22 decembrie 1989, cel care a  organizat Lovitura de stat prin 
care a căzut Ceauşescu ştie totul despre noi…Ce să ne mai 
spioneze, ce să mai afle de la noi, când noi ne-am vândut cu totul, 
ne-am predat cu arme şi bagaje în mâinile sale ! Lovitura de stat 
prin care Dictatorul Nicolae Ceauşescu a fost izgonit, iar apoi 
asasinat mişeleşte, a fost pusă la cale şi executată de KGB şi CIA, 
cu ajutorul securităţii române, al cozilor de topor din securitate, 
armată, partid…Aceste Forţe, KGB, CIA,  cunosc absolut totul 
despre noi, nu mai au ce să spioneze… Păi dacă economia 
românească a fost vândută şi jefuită, că nu mai avem industrie, 
agricultură, cercetare, nu mai avem nimic, ce să mai spioneze…?  
Ruina ŞI DEZASTRUL ROMÂNESC, desigur ! 

    România nu mai are Economie, nu mai are finanţe, nu mai are 
bănci, nu mai are cultură, nu mai are Învăţământ, NU MAI ARE 
INDUSTRIE, NU MAI ARE CERCETARE… ce să mai spioneze, 
cei care ar vrea să  ne spioneze…? . Subliniem, aşadar domnul 
Iulian Fota, consilierul Preşedintelui României dezinformează 
populaţia română, Instituţiile statului, când face această afirmaţie. 
CE SĂ MAI SPIONEZI ÎN ROMÂNIA, CÂND NU MAI ESTE 
NIMIC DE SPIONAT. CÂND TOTUL A FOST VÂNDUT ! Când 
economia românească nu mai există. Sau dacă mai există, mai 
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există ceea ce n-a fost furat şi vândut,  şi urmează să fie furat şi 
vândut în curând.  Deci chestia cu spionajul cade. Afirmaţia că 
Spionajul străin constituie o primejdie pentru Românie  nu se 
susţine ! 

      Fota ne mai spune  că Acţiunile spionajului străin, ţintele lor ar 
fi   1. nivelul 1, Liderii, 2, nivelul 2, Infrastructura, 3 nivelul 3 ar fi 
populaţia şi nivelul 4, trupele 

 Vom insista foarte puţin asupra Ţintelor urmărite de către 
Spionajul străin. În primul rând  să observăm că Liderii politici,  au 
fost tot timpul nişte nulităţi, vai de mama lor, lipsiţi de cel mai 
elementar caracter şi bun simţ, nişte mediocrităţi lipsite de cultura 
generală, de cunoştinţe profesionale,  buni numai la furat, adică 
nişte hoţi pe româneşte, care şi-au urmărit numai interesele lor, 
avantajele oferite de putere, şi pe care i-a durut în fund  de sărăcia, 
umilinţa, tragedia poporului român şi a României,   (gen Ion 
Iliescu, omul ruşilor, al KGB-ului,  Emil Constanitnescu, un om de 
paie,  gen Tăriceanu,  Radu Vasile, Adrian Nastase,  Victor 
Ciorbea,  personaje care nu au făcut nimic pentru ţara lor, ci doar 
au dus economia de râpă. În realitate  aşa numiţii Lideri nu au făcut 
nimic pentru poporul lor, de fapt un pericol pentru  ţară, pentru 
economia românească, pentru noi… 

     Ţintele spionajului ar mai fi… Infrastructura. Care nu există, 
sau este vai de mama ei.  Care infrastructură ?, industria care nu 
există, transportul, cu CFR, care este falimentar şi flota care nu mai 
exista..?. Care infrastructură, autostrăzile care nu au fost făcute şi 
drumurile  pline de gropi ? Apoi populaţia, de parcă pe cei care au 
fost la Conducerea ţării i-a preocupat vreodată soarta românilor, a 
populaţiei ! Iar în ultimul rând, ţinta ar fi Trupele. Se referă 
probabil la Armata Română, dar care din păcate nu mai există. 
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Acest Război mascat, Marea păcăleală invizibilă, ne-a făcut să ne 
desfiinţăm, sa ne distrugem Armata, astfel că în cazul unor 
inundaţii sau alte calamităţi nu vom avea nici măcar soldaţii care 
mai interveneau în cazul unor cutremure sau inundaţii. Cine să aibă 
ceva cu o armată care nu mai există sau  cu trupele române,  
chipurile Armata profesionistă, care mai sunt o mână de oameni, şi 
aceştia  prost echipaţi dezinteresaţi, că li se fură armele des sub 
nas.. 

Deci a căzut şi ameninţarea aceasta. 

     Ameninţarea numărul  doi ar fi Pandemia, despre care ştim cu 
toţii că este o făcătură, ca şi gripa aviară. Făcătura aceasta a gripei 
porcine, scenariul acesta face parte din ceea ce am numi Războiul 
psihologic, informaţional,  ecologic, biologic, o componentă 
importantă a globalizării şi a marelui Război mascat… Virusul 
gripei porcine, ca şi cel al gripei aviare, a fost unul  conceput în 
laborator… Se spune că nu este prea periculos,  scopul pandemiei 
cu gripa porcină fiind unul de a crea o psihoză, o stare de stres în 
societăţile umane şi în omenire…De a distruge mentalul social şi 
psihicul a milioane şi miliarde de oameni. De a ne manipula, astfel 
că atunci când vor concepe un virus ucigător să nu-i mai acordăm 
nici o atenţie.  Tare ne  este teamă că cei  care au lansat acest virus 
şi această psihoză cu pandemia, pe care domnul Iulian Fota o vede 
ca ameninţare, în realitate  fac un test, urmând ca virusul ucigător 
să vină mai târziu, când populaţia nu o să-i mai acorde importanţă. 
Deocamdată pandemia este doar un război informaţional, 
psihologic şi economic. Dar domnul Fota nu ne spune lucrul 
acesta, ni-l ascunde ! 

 3. .A treia ameninţare este, „Incursiune militara prin surprindere 
sau atac cibernetic”. Să fim serioşi, cine să te atace prin 
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surprindere, mai ales când eşti stat membru NATO! Iar despre 
atacul cibernetic, ce să mai vorbim ! 

        Referitor însă la atacul cibernetic,  Armata română ar putea să 
formeze o Grupă antiteroristă în domeniul cibernetic, de mare 
valoare, de mare forţă, ţinând cont că hacherii noştri  au reuşit să 
spargă codurile Pentagonului, că în domeniul acesta sunt aşi… 
Bineînţeles că Armata română nu o să formeze această grupă  
pentru că  pe nimeni  nu-i  mai interesează România şi poporul 
român, pe toţi în interesează numai interesele lor personale, să 
se îmbogăţească, să fie mari, să ajungă la putere, să-şi dea 
copiii la studii în străinătate ! 

                                                            4 

      Noi nu credem că domnul Iulian Fota a vorbit serios. 
Viziunea lui despre Ameninţările la adresa României să 
spunem că sunt pentru uz extern, ca să-i derutăm pe eventualii 
noştri agresori, pe cei din afară.  (care ştiu totul despre noi, 
ştiu că suntem distruşi, că suntem la pământ, ştiu mai multe 
lucruri despre noi decât ştim noi !). Pe noi , pe cei din 
interiorul României tot ceea ce ne spune domnul Fota este 
manipulare curată, este dezinformare a Instituţiilor şi a 
societăţii româneşti, este un act nedemn de prostire în faţă ! 
Cum nimeni însă nu are de gând să atace România, revenim  la 
viziunea noastră de mai sus, şi la adevărurile pe care le-am 
spus mai sus. 

Şi anume, la teza că România este Obiectul şi Victima unei 
Ameninţări cu mult mai mari şi mai periculoase decât ne putem noi 
imagina  !.  
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                                           CAPITOLUL    3 

MARELE RĂZBOI MASCAT CARE  NE-A DISTRUS ŢARA 

                                                           1 

      1.ESTE VORBA DESPRE MARELE RĂZBOI MASCAT, 
INVIZIBIL, AL CĂRUI OBIECT A DEVENIT ROMÂNIA 
DUPĂ CĂDEREA LUI CEAUŞESCU. Acesta este Marele pericol 
CARE NE POATE ŞTERGE DE PE FAŢA PĂMÂNTULUI CA 
POPOR ŞI CA NAŢIUNE.. Acest Război mascat format dintr-o 
sinteză de Războaie informaţionale, psihologice, economice, 
educaţionale, culturale, sistemice ne-a distrus totalmente. Ne-a 
distrus economia (peste 1000 de miliarde de euro pierderi,  cu mult 
mai mult decât distrugerile provocate de cele Două războaie 
mondiale),  ne-a distrus societatea, România are cu peste 5 
milioane de locuitori mai puţin, ne-a distrus cultura, ne-a distrus 
învăţământul, ne-a distrus sănătatea, sistemul de valori,  mediul, 
totul.  Ne-a distrus psihic, moral ne-a distrus sistemul de valori, 
suntem dezorientaţi, epuizaţi, blocaţi, fără capacitatea de a 
reacţiona ! 

      2. ŞI AL DOUA MARE AMENINŢARE, AL DOILEA 
MARE PERICOL, CARE S-A CONJUGAT FOARTE BINE CU 
PRIMA AMENIŢARE, POTENŢÂND-O, ESTE 
INCAPACITATEA DE REACŢIE A POPORULUI ROMÂN, A 
INTECETUALITĂŢII, (pentru că suntem un popor, o societate şi 
o clasă intelectuală bolnave !)  A INSTITUŢIILOR ŢĂRII,  ŞI ÎN 
SPECIAL A INSTITUŢIILOR A CĂROR FUNCŢIE ERA CEA 
DE APĂRARE A ŢĂRII, CUM AR FI ARMATA, SERVICIILE 
SECRETE, CA ŞI A INSTITUŢIILOR CONDUCĂTOARE, 
PREŞEDENŢIA, GUVERNUL, PARLAMENTUL. 



 36 

       Faptul acesta că  acest Război mascat Invizibil NICI MĂCAR 
NU A FOST SESIZAT,  este cât se poate de grav.  (de fapt jos în 
popor se ştie, se vorbeşte de faptul că am fost păcăliţi, şi cu 
revoluţia şi cu intrarea în NATO şi Uniunea Europeană, că de 
fapt Occidentul nu a urmărit decât distrugerea  economiei 
româneşti şi transformarea ei într-o piaţă de desfacere,  pentru 
a ne lua forţa de muncă, pentru a ne transforma în sclavi lor !. 
Dacă discuţi pe stradă cu oameni simpli marea lor majoritate 
ştiu lucrul acesta, îţi vor spune lucrul acesta. Şi în acest caz este 
limpede că şi cei care sunt la vârful societăţii ştiu lucrul acesta, 
dar ne facem cu toţii că nu ştim. Ceea ce este foarte grav ! )  
ACEST LUCRU SPUNE TOTUL DESPRE NOI, DESPRE 
SITUAŢIA GRAVĂ ÎN CARE SE GĂSEŞTE POPORUL 
ROMÂN ŞI ROMÂNIA !   Poporul român şi-a dat seama în mod 
intuitiv de lucrul acesta, spunând că intrarea în Uniunea Europeană 
este o păcăleală, că ei, ( autorii Loviturii de stat şi cei de la putere, 
care i-au luat locul)  l-au omorât pe Nicolae Ceauşescu pentru a ne 
distruge economia, PENTRU A PUTEA EI FURA, mafia din 
interior si cea internaţionala,  CEEA CE ESTE FOARTE 
ADEVĂRAT.  Ca să transforme Economia şi Ţara în piaţă de 
desfacere pentru mărfurile lor, care nu se mai vindeau şi  le blocau 
Economiile lor. Ne-au distrus Economia şi ne-au transformat într-o 
colonie  săracă, ce lucrează pentru economiile occidentale şi pentru 
multinaţionale. Rezultatul este dezastrul ţării. ACEASTA ESTE 
MAREA AMENINŢARE, CARE LUCREAZA, CARE NE 
DISTUGE ECONOMIA DIN 1990 ÎNCOACE, NEFIIND DOAR 
O AMENINŢARE POTENŢIALA! 

      Din păcate Instituţiile ţării, al căror rol este  Conducerea 
României (Preşedinţia şi Guvernul) şi apărarea (Armata, Serviciile 
secrete) ei, protejarea, conservarea Organismului naţional, a 
fondului geografic, economic şi cultural naţional, nu numai că nu 
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s-au gândit la lucrul acesta, dar din păcate au devenit prizonierele 
mafiei şi grupurilor de interese naţionale şi transnaţionale. Nu le 
interesează poporul român şi România. Pentru ele nu prezintă nici 
o importantă. 

                                                       2 

DISTRUGEREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, A CULTURII ŞI A 
SĂNĂTĂŢII POPORULUI ROMÂN 

    Faptul că unui popor îi distrugi Industria şi Agricultura nu 
înseamnă că  l-ai distrus definitiv. Înseamnă ca l-ai distrus pentru o 
perioadă de timp pentru că industria şi agricultura pot fi 
reconstruite după un număr de ani.  Dar când unui popor  îi produci 
o scădere a populaţie foarte mare (populaţia Republicii Moldova a 
scăzut în anul 2008 cu 1,3 milioane locuitori faţă de anul 1990,  
deci cu peste 25, la sută, cu peste un sfert.  Populaţia României a 
scăzut în anul 2008 faţă de anul 1990, la fel,  cu peste un sfert de 
locuitori, cu peste 25 la sută) foarte mare, când îi produci o 
înrăutăţire profundă a condiţiilor de viaţă, sărăcie, şomaj,  
analfabetism, stres, disperare,  ŞI CÂND ÎI DISTRUGI 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL, CULTURA ŞI SĂNĂTATEA,  FAPTUL 
ACESTA POATE DUCE ÎN NUMAI CÂTEVA DECENII LA  
DISPARIŢIA, LA DISTRUGEREA DEFINITIVĂ A ACELUI 
POPOR. 

 Acesta este marele pericol care ne pândeşte, domnule Iulian 
Fota, domnule Preşedinte  Traian Băsescu, domnule Prim 
Ministru al României, şi domnilor parlamentari, care dormiţi 
în Parlament şi care vă vedeţi de ani de zile numai de afacerile 
voastre ! ! Acum câţiva ani  (2006)   un Sondaj de opinie a   
arătat că  peste  88 la sută dintre tinerii României doreau să 
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plece, să lucreze şi să trăiască în străinătate, iar anul acesta 
2009, peste 2,4 milioane de români, adică jumătate din forţa de 
muncă activa a României,  vor să emigreze. Populaţia ţării este 
disperată, numărul jafurilor, al crimelor, al sinuciderilor a 
crescut enorm. Starea psihică a poporului român este 
deprimantă, fiind în acelaşi timp total lipsită de reacţie ! Starea 
biologică a populaţiei României este şi ea foarte proastă.  
Românii sunt la limita suportabilităţii !  

   Distrugerea Învăţământului s-a făcut în aceşti 20 de ani prin aşa 
zisele reforme ale Învăţământului, care au fost de fapt Pseudo-
reforme şi Antireforme… Aceste Pseudo-reforme şi Antireforme 
au înrăutăţit şi mai mult situaţia Învăţământului ! La ora actuală, 
luna iunie  2009, Preşedintele României a criticat foarte aspru 
Ministerul Educaţiei,  acuzând Ministerul Educaţiei si Sindicatele 
din Învăţământ că în aceşti ani şi-au urmărit numai interesele lor 
politice în timp ce învăţământul s-a prăbuşit. Aşa cum  am arătat în 
lucrarea „O NOUĂ CONCEPŢIE DESPRE REFORMA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC”, dacă este adevărat că 
Miniştrii Educaţiei au distrus învăţământul cu reformele lor, 
adevărul este şi că habar nu aveau ce este aceea o Reformă 
autentică a unui Sistem de Învăţământ, şi cum se realizează 
aceasta. Şi nici acum nu au habar. 

      Deşi Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le-a pus la 
dispoziţia încă din anii 1990 Conceptul şi Modelul Reformei 
autentice a Învăţământului românesc. Subliniem,  le-a fost pus la 
dispoziţie Conceptul şi Modelul de reformă autentică, şi nu de 
pseudo-reformă, ( până acum în Învăţământul românesc precizăm 
AU FOST FPCUTE NUZMAI PSUDOREFORME)  pentru a 
salva Învăţământul românesc, pentru a-l face mai eficient.. Ei, 
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Ministerul Educaţiei şi Sindicatele,  făcând în aceşti ani, precizăm,  
numai Pseudo-reforme şi Antireforme !   

    Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le-a pus la dispoziţie, 
deci, ADEVĂRATA REFORRMĂ AUTENTICĂ A 
SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC”, care ar fi scos 
din criză învăţământul. Le pune şi acum la dispoziţie Conceptul şi 
Modelul Reformei Autentice a Învăţământului românesc, care se 
găseşte în lucrarea „O NOUĂ CONCEPŢIE DESPRE REFORMA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC”. În realitate însă ei nu sunt 
interesaţi de binele învăţământului românesc. La ora actuală se 
luptă pentru a-şi impune fiecare  reforma lui. Doamna Ministru al 
Educaţiei Ecaterina Andronescu, foarte dur criticată de 
preşedintele Băsescu, şi ciuca de bătăi a tuturor,  luată în tărbacă de 
presa românească, da,  vrea să îşi impună Reforma ei,  afirmând că 
reforma  învăţământului  este în desfăşurare.  Domnul Mircea 
Miclea, care a mai distrus ca Ministru al educaţiei o dată 
învăţământul,  acum  Şeful Comisiei pentru reformă a 
Învăţământului, de pe lângă Preşedinţie,  vrea să îşi impună şi el 
reforma lui. Şi Sindicatele din Învăţământ, vor să îşi impună şi ele 
reforma lor… Fiecare cu reforma lui, fiecare cu a mă-si ! 

     În realitate nici unul din aceşti trei Poli de putere nu  propun  
REALIZAREA UNEI REFORME AUTENTICE A 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI,  ci fiecare vine cu  Pseudo-reforma  sa 
pentru interesele proprii. Pentru interese politice şi materiale, 
pentru interese de putere, şi financiare.  Pentru imagine, pentru 
funcţie, pentru menţinerea la putere, pentru interese de grup, 
materiale, băneşti etc. Nu se mai satură ! 

     SUBLINIEM, LA ORA ACTUALĂ, ATÂT MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, Comisia de Învăţământ, de pe lângă Preşedinţie, 
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condusă de domnul Miclea,  Sindicatele din Învăţământ,  sunt 
incapabile să realizeze reforma Autentică a Învăţământului, pe care  
nu o cunosc. Pentru că nu deţin cunoştinţele necesare, se află în 
situaţia de Minus informaţie ! Habar nu au ce este aceea o Reformă 
autentică a unui Sistem de învăţământ. Nici unul dintre ei nu este 
Profesor de Pedagogie, nici unul nu s-a aplecat să studieze 
structura şi  cum funcţionează  un Sistem naţional de învăţământ. 
Nu cunosc în profunzime şi în detaliu specificul Şcolii româneşti. 
Nimic din toate acestea. Sunt mânaţi numai de interesele lor 
egoiste, şi de grup, de orgolii şi de interese politice.  Sunt total 
inconştienţi, lipsiţi de instinct de conservare, căci ar fi trebuit să le 
treacă prin cap gândul (neliniştea, conştiinţa  vinei!)  că vor putea 
plăti o dată şi o dată  DISTRUGEREA CU CINISM ŞI 
INCONŞTIENŢĂ A ŞCOLII ROMÂNEŞTI.   De aceea , îi 
atenţionăm, că prin Pseudo-reformele lor ei vor înrăutăţi şi 
mai mult situaţia Învăţământului românesc. Şi se vor face în 
acelaşi timp de râs, se vor compromite total prin cearta de ţaţe  
dintre ei !  Prin circul obscen pe care îl fac !  Prin afişarea  
neruşinată intereselor lor meschine ! 

                                                 3 

     SINGURA AUTORITATE ŞTIINŢIFICĂ, PEDAGOGICĂ 
DIN ROMÂNIA CARE LE POATE ARĂTA  CARE ESTE 
MODELUL REFORMEI AUTENTICE A 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CUM SE REALIZEAZĂ 
REFORMA ÎN PRACTICĂ ESTE BIROUL DE 
VIITORLOGIE DE LA BUCUREŞTI. LE PUNEM ORICÂND 
LA DISPOZIŢIE MODELUL REFORMEI AUTENTICE A 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, CA SĂ ÎL APLICE ÎN PRACTCĂ, 
PENTRU A SALVA ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC  DIN 
CRIZA GROAZNICĂ ÎN CARE SE SCUFUNDĂ.. 
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BINEÎNŢELS CĂ DUMNEALOR NICI VOR VOI SĂ AUDĂ. 
INCONŞTIENŢĂ, INCONŞTIENŢĂ, REZULTATELE TALE SE 
NUMESC DEZASTRUL  ROMÂNIEI ! 

     Iată care este viziunea noastră despre Reforma Învăţământului, 
care este  Conceptul, Modelul DE REFORMĂ AUTENTICĂ A 
SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC adus de noi în 
Gândirea Pedagogică : Reforma  Învăţământului se defineşte ca 
fiind procesul prin care într-un Sistem naţional de învăţământ 
aflat în stare de stagnare, sau de involuţie (aşa cum este 
Învăţământul românesc, starea de stagnare şi de involuţie fiind 
o stare de criză) se introduce, pe o perioadă optimă de timp, un 
Sistem de schimbări pozitive, care vor scoate Sistemul de 
învăţământ din starea de stagnare sau de involuţie şi îl vor 
propulsa pe o Traiectorie evolutivă. 

     Dacă Sistemul de Învăţământ aflat în criză (în starea de 
stagnare şi de involuţie), în urma introducerii, a asimilării 
acestui sistem de schimbări,  nu este scos din starea de 
involuţie sau stagnare, ca să intre în starea de evoluţie, aceea 
nu este o Reformă autentică ci o Pseudo-reformă. Toate 
reformele făcute până acum în Învăţământ sunt  Pseudo-reforme şi 
Antireforme pentru că ele în loc să scoată Sistemul de Învăţământ 
din starea de criză, din starea de involuţie, MAI MULT L-AU 
BĂGAT ÎN AFUND. MAI MULT L-AU DISTRUS. 

      Pseudo-reformele şi Antireformele făcute în Învăţământ, (ca şi 
cele făcute în Economie, în sănătate, în cultură)  distrugând şi mai 
mult învăţământul, fac parte de fapt din ceea ce am numit mai sus 
Războiul educaţional  conceput şi dus împotriva poporului român, 
element, componentă, verigă a Marelui Război mascat care 
distruge zi de zi România, deşi nu se vede nimic. Vedem doar 
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distrugerea economiei şi a societăţii româneşti după 1990 şi ne 
îngrozim ! 

     Este exact ceea ce va face şi reforma doamnei Ministru al 
Educaţiei, Ecaterina Andronescu, sau reforma domnului Miclea, 
ori cea  sindicatelor… Ele vor duce la accelerarea distrugerii Şcolii 
româneşti, distrugere care demult pune în discuţie existenţa 
Statului român şi a poporului român. 

    Spuneam că Biroul de viitorologie de la Bucureşti ar fi singura 
Forţă (este posibil ca să mai existe şi un alt Grup de intelectuali 
interesaţi de destinul ţării, care să fi descoperit Modelul Reformei 
autentice a Învăţământului. Biroul de viitorologie de la Bucureşti 
nu are însă cunoştinţă despre existenţa unui Alt Model  de reformă 
autentică a învăţământului. Tot ce s-a propus până acum, în presa 
pedagogică, în presă, tot ce au afirmat Miniştrii Educaţiei  fiind 
elucubraţii şi prostioare, idei singulare, unele bune, majoritatea  lor 
însă  nefericite)  care ştie ca să salveze Învăţământul românesc. 
Care ştie precis, conceptual, metodologic, ce trebuie făcut pas cu 
pas ca Învăţământul să înceapă să evolueze !  Lucrul acesta îl 
demonstrăm cu detalii în lucrarea „O NOUĂ TEORIE DESPRE 
REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC”. 

       Ce este rău este faptul că acest Concept şi  Model  de 
Reformă autentică a învăţământului românesc, deşi există, în 
teorie, ca să spunem aşa, nu este luat în seamă nici de Ministerul 
educaţiei, nici de Comisia pentru învăţământ de pe lângă 
Preşedintele României, nici de Comisiile de învăţământ ale 
Parlamentului, nici de sindicatele de învăţământ…Şi asta din anul 
1990 încoace.  Toţi se luptă să îşi impună pseudo-reformele lor, 
pentru interesele lor politice… Sunt surzi şi orbi la orice idee bună, 
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care ar veni din altă parte, în privinţa îmbunătăţirii funcţionalităţii 
Învăţământului românesc. 

                                      CAPITOLUL   4 

                  DISTRUGEREA STATULUI ROMÂN 

                                                 1 

    Vedeţi, faptul acesta, că Statul Român, care pe vremea lui 
Ceauşescu era unul Unitar, Puternic,  era  Creierul României, (chit 
că acel creier erau de fapt două creiere, al lui Nicolae Ceauşescu şi 
al Elenei Ceauşescu, şi era un creier aşa cum era, fără cultură, fără  
cunoştinţele ştiinţifice necesare realizării şi conducerii unei 
Economii performante, marcat de o gândire stalinistă), faptul 
acesta îi dădea  consistenţă şi tărie. Sigur că ne-am fi dorit cu toţii 
ca Ceauşescu să fie un geniu politic, aşa cum se închipuia el, ca el 
să aibă cultura, cunoştinţele, intuiţia care ar fi făcut din el un mare 
Conductor al românilor…. Da, atunci ar fi fost bine pentru poporul 
român .. Din păcate Ceauşescu era de formaţie stalinistă,  din 
tipologia Dictatorului setos de putere şi de glorie, viclean, care a 
mimat la început o uşoară liberalizare, dar care a avut  o foarte 
bună percepţie a societăţii, a Sistemului socio-economic, intuiţia 
manipulării lor şi conştiinţa faptului că numai prin dezvoltare  
România va fi mai puternică… iar puterea lui consolidată, 
asigurată.  

     Da, dar cât a trăit el a existat un Stat român autentic, o Voinţă 
naţională unică, ce lua decizii care aparţineau Creierului unic al 
naţiunii. Statul aceasta este, Creierul bun al unei naţiuni ! 
Antistatul fiind Creierul rău al unei naţiuni, care prin deciziile sale 
distruge Economia, Sistemul socio-economic !  Or după căderea 
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lui Ceauşescu o dată cu apariţia Sistemului politic pluripartidist, 
Creierul Unic, Statul, care fusese dictatorul comunist,  s-a spart în 
două sau în trei părţi  (PSDR-ul lui Iliescu şi Năstase şi CDR lui 
Constantinescu şi Coposu), acum cele trei Creiere fiind PSD-ul lui 
Geoană şi al baronilor neocomunişti, PDL, lui  Traian Băsescu, al 
lui Emil Boc şi Videanu, Partidul liberal, al lui Tăriceanu şi Crin 
Antonescu, şi a mai apărut al patrulea creier, de nuanţă 
naţionalistă, Vadim şi Becali… Ei bine, Statul-creier, care o dată 
era Unul şi lua decizii care se aplicau în practică, s-a spart în trei şi 
în patru părţi, care se luptă între ele, care se sfâşie între ele, situaţie 
în care nu mai putem vorbi despre existenţa unui Stat românesc, ci 
de existenţa unui Pseudo-stat cancerigen, care îmbolnăveşte şi 
distruge întregul Sistem socio-economic românesc... Statul român 
a fost anulat, a fost desfiinţat prin lupta distructivă a segmentelor, 
părţilor în care a fost rupt.   Deci după căderea lui Ceauşescu nu 
mai putem vorbi despre existenţa unui stat unic, logic şi puternic, 
ci de existenţa unei situaţii pseudo-statale canceroase, în care cele 
trei părţi ale statului se anulează una pe alta… Acest fapt 
constituind în realitate dispariţia statului român. Statul român, 
ca să fie clar, a dispărut o dată cu izgonirea din Comitetul 
Central a lui Nicolae Ceauşescu, si o dată cu execuţia lui. Ce a 
urmat după Ceauşescu a FOST UN PSUDO-STAT ŞI UN 
ANTI-STAT, o unealtă în mâinile Agresorului, care a conceput  
şi conduce Marele Război mascat împotriva poporului român, 
şi, care de 20 de ani distruge România, în  fiecare zi,  clipă de 
clipă şi ceas de ceas… 

                                                            2 

   Să notăm aşadar, distrugerea Statului naţional, sub masca 
democraţiei, a alegerilor libere,  a sistemului politic 
pluripartidist, chipurile democratic, si  cel mai bun dintre toate 
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relele, este o METODĂ PERVERSĂ, APARŢINÂND 
Războiului mascat, prin care se urmăreşte distrugerea sau 
aservirea unei Economii naţionale sau a unui popor. Este exact 
ceea ce s-a întâmplat cu poporul român şi cu România, dar şi 
cu celelalte Ţări foste socialiste, care au aparţinut  Sistemului 
comunist mondial, şi care au fost cedate de bunăvoie, pentru că 
aşa era Planul, sferei de influinţă occidentale. 

   Aşadar, stimate domnule  Iulian Fota, şi domnule Preşedinte 
Traian Băsescu, şi stimate domnule Mircea Geonaă, Preşedinte ale 
Senatului, actualul Pseudo-stat românesc, în care dumneavoastră îl 
faceţi pe Preşedintele României, un individ jalnic şi primejdios, 
care trebuie să plece, în care guvernanţii se fac tâmpiţi şi ţâşti-bâşti 
între ei, în care părţile , segmentele din care este format statul se  
distrug una pe alta,  ESTE  UNA DINTRE CELE MAI MARI 
AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIUNII  
ROMÂNE, VORBA DOMNULUI FOTA,  ESTE O IMENSĂ 
AGERESIUNE LA ADRESA POPORULUI ROMÂN, TOTAL 
APATIC ŞI DEBUSOLAT, (distrus)  LA ADRESA 
ORGANISMULUI NAŢIONAL. ACEASTĂ AGRESIUNE 
PSIHICĂ, INFORMAŢIONALĂ, CULTURALĂ A 
PSEUDOSTATULUI ROMÂN CANCEROS ÎMPOTRIVA 
POPORULUI ROMÂN TREBUIE SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT. 

    Vedem cum sub masca Democraţiei, a societăţii democratice, a 
sistemului alegerilor libere, şi a sistemului politic democratic şi 
pluripartidist, în realitate  un Stat românesc autentic a fost distrus 
prin ruperea lui în bucăţi, şi asmuţirea lor una împotriva celeilalte, 
fapt care a dus la dezastrul economic şi politic al României. Or 
aceasta nu este altceva, aşa cum am mai spus, decât  o Metodă 
subtilă  a Războiului mascat prin care  este distrus Statul unui 
popor, al unei naţiuni, iar acea Naţiune şi Economia ei sunt 
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paralizate, devin prada uşoară a Multinaţionalelor, a Agresorului 
extern. 

        Deci faptul că în România,  Traian Băsescu, Preşedintele 
României şi Mircea Geoană Preşedintele PSD, şi Preşedintele 
senatului, se porcăie între ei, se atacă  mai rău ca nişte bandiţi care 
vor să se  extermine unul pe altul, (chipurile este lupta electorala) 
faptul că la nivel naţional nu se poate lua o decizie, căci imediat  
decizia este desfiinţată de celelalte părţi, partide, cearta aceasta, 
realitatea aceasta ţin de RĂZBOIUL mascat care distruge de 20 de 
ani România… Agresorul, sub masca democraţiei ne-a introdus, de 
fapt a introdus tot Sistemul  socio-economic românesc, întregul 
Fenomen românesc într-o Macro-situaţia cancerigenă în care 
părţile, segmentele organismului naţional se desprind unele de 
altele, se opun unele altora, se atomizează, şi se luptă între ele, 
până la AUTODISTRUGERE. Până la autodistrugerea poporului 
român şi a României. Şi aceasta este una dintre cele mai mari 
Ameninţări şi agresiuni, agresiune care este în desfăşurare,  la 
adresa României. 

                                                    3 

     ACEST FAPT, ACEASTĂ STRATEGIE CARE ESTE 
COMPONENTĂ A MARELUI RĂZBOI MASCAT DUS 
ÎMPOTRIVA  ROMÂNIEI (DE FAPT ÎMPOTRIVA FOARTE 
MULTOR ŢĂRI) TREBUIE SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT.  
ACEASTĂ METODĂ A RĂZBOIULUI MASCAT ESTE  O 
AGRESIUNE FOARTE PERICULOASĂ LA ADRESA 
POPORULUI ROMÂN ! 

    Aceasta este decis strategia de distrugere a statului Român, care 
a fost distrus, şi înlocuit cu  o grămadă de bucăţi, de părţi care se 
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luptă şi se sfâşie între ele… În timpul acesta nemaiexistând un Stat 
unic, care să apere   economia României, care să-i apere teritoriul, 
prin care mafia internaţională şi naţională trece ca prin brânză,  să-i 
apere Armata,  suveranitatea, independenţa,  care să-i apere 
bogăţiile, acestea au fost lăsate pradă Duşmanilor din afară şi 
dinăuntru, (mafia nesătulă românească, Multinaţionalele străine, 
păienjenişul mafiei internaţionale). 

    Acum aţi înţeles, domnule Iulian Fota, consilier al Preşedintelui 
României, şi domnule Traian Băsescu şi domnul Geoană, care aţi 
plecat din CSAT, şi dumneavoastră domnilor din CSAT, şefi de 
partide, parlamentari, etc, DE CE ROMÂNIA ESTE VICTIMA ŞI 
OBIECTUL UNUI MARE RĂZBOI MASCAT, FORMAT 
DINTR-O SINTEZĂ DE RĂZBOAIE INVIZIBILE, 
PSIHOLOGICE, INFORMAŢIONALE, IDEOLOGICE, 
BIOLOGICE, SISTEMICE, EDUCAŢIONALE, ETC  Şi de ce 
România se  autodistruge şi este distrusă subtil, mascat, în mod 
pervers zi de zi, şi ceas de ceas  ?!  Acum aţi înţeles  de ce s-a ales 
praful de economia românească. Acum aţi văzut şi aţi înţeles că 
România este incapabilă să facă faţă acestui Război ?  

 De ce nu merge nimic în Ţara aceasta, de ce agricultura, industria, 
transporturile (flota şi CFR-ul) Educaţia, Cultura, Sănătatea sunt la 
pământ ? Datorită acestui mare război mascat, pervers, datorită 
strategiilor lui invizibile şi foarte distructive, care s-a folosit 
perfect de defectele poporului român, punând poporul lui Decebal 
şi al lui Mihai Viteazul să se autodistrugă.. 
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CAPITOLUL 5 

          RĂZBOIUL SOCIAL ŞI   RĂZBOIUL ECONOMIC 

                                               1 

      RĂZBOIUL ECONOMIC. Am văzut că Economia României 
în aceşti douăzeci  ani a fost distrusă şi s-a prăbuşit ca o coşmelie, 
inimaginabil de repede şi de uşor… (Am văzut în istorie cât de 
greu, cu ce chinuri, cu ce eforturi se construieşte o economice, o 
naţiune, o civilizaţie, şi cât de  uşor şi de repede se pot prăbuşi.)  
Un popor a muncit o jumătate de veac  ca  să-şi clădească o 
Economie şi aceasta a fost distrusă în numai câţiva ani.  În anul 
1989, Economia României, reuşise să plătească  datoria Ţării, de 
13 miliarde dolari, cu mare greutate. Economia României dădea de 
lucru tuturor românilor care se aflau în ţară, nu exista şomaj, iar 
nivelul de trai   era mai scăzut decât mediu.  Dar nu exista şomaj şi 
nu se murea de foame, nu era spaima zilei de mâine. Acum se 
moare de foame în  România,  anual sunt mii de români care se 
sinucid din cauza  sărăciei, a foametei, a disperării şi a faptului că 
nu pot să-şi plătească datoriile.  

     Dacă în momentul izgonirii lui Ceauşescu, ( pentru că a existat 
o revoltă populară, deşi aceasta a fost stimulată şi dirijată), noi, 
românii am crezut că s-a terminat cu dictatura şi cu cozile la 
alimente, cu frigul, începând cu prima jumătate a anului 1990, cu 
28 ianuarie, ciocnirea simpatizanţilor partidelor istorice cu   
simpatizanţii FSN, apoi cu 15  martie 1990, când la Târgul Mureş  
populaţia românească a fost încăierată cu cea maghiară, şi apoi cu 
mineriada cumplită, îngrozitoare,  din 13-15 iunie, Biroul de 
viitorologie de la Bucureşti şi-a dat seama că Sistemul socio-
economic românesc,  a devenit teatrul unor experimente care aveau 
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să-l  erodeze, să-l tensioneze, să-l distrugă. De fapt aceste războaie 
sociale, pentru că mineriadele, aceste încăierări de mase uriaşe,  
asta au fost, războaie sociale,  componentă strategică a Războiului 
mascat declanşat împotriva României  după căderea lui Ceauşescu,  
aveau  ca scop tensionarea, divizarea Societăţii româneşti în 
segmente şi încăierarea lor, efectul fiind bulversarea, distrugerea 
societăţii,  şi a economiei, dar şi a culturii şi educaţiei. Observăm 
că războiul psihologic, informaţional este  în acelaşi timp şi război 
social şi economic, în cadrul Războiului mascat. Şi într-adevăr 
societatea românească a fost pur şi simplu bulversată şi anihilată, 
psihic, moral, cultural de aceste războaie. 

                                                   2 

      Apoi Occidentul  ne-a cerut să închidem întreprinderile  
nerentabile şi să le privatizăm, pentru că altfel nu ne primesc în 
Uniunea europeană şi în NATO. Occidentul ştia că hoţii din 
România,  (războiul economic, Războiul mascat este prin esenţa sa 
un război viitorist, care este prevăzut dinainte, proiectat !) vor uza 
de toate  vicleşugurile, de toate tertipurile, pentru a pune mâna pe 
întreprinderi.  Vor fi asemenea unor hiene care se aruncă asupra 
prăzii ! Aşa că directorii de întreprinderi, contabilii, grupurile 
mafiote din România formate în vremea lui Ceauşescu,  au început  
mai întâi să-şi falimenteze întreprinderile, să le fure şi să le vândă 
ca fier vechi, ca să se îmbogăţească şi să poată ei să le cumpere pe 
degeaba. Ca să se îmbogăţească mulţi directori şi contabili şefi,  de 
întreprinderi, în cârdăşie  au vândut  străinilor întreprinderile pe 
degeaba, ca să se îmbogăţească, să îşi înfiinţeze ei alte 
întreprinderi…  

       Economia românească devenise un cadavru din care hienele  
muşcau şi smulgeau  cât puteau de mult,  fleici cât mai mari.  
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(scenariştii Agresorului ştiau dinainte că aşa se vor întâmpla 
lucrurile, de aceea acest fenomen a fost bine stimulat din afară !) 
Aşa se face că Economia românească s-a dezintegrat, s-a prăbuşit, 
mii de  întreprinderi, de unităţi economice au falimentat şi au fost 
vândute ca fier vechi, sau furate… În anul 2000, în mai, un Institut 
de cercetări economice al Uniunii Europene estima că Economia 
românească a suferit în deceniul care a trecut de la căderea 
Dictaturii comuniste,  pierderi care depăşesc 500 de miliarde de 
dolari… Cifra ni s-a părut mare, însă ea era cât se poate de reală.,  
dacă nu cumva pierderile erau cu mult mai mari…  

      De atunci distrugerea economiei a căpătat proporţii şi mai 
mari… Flota, sistemul de irigaţii, Băncile româneşti au fost 
falimentate înainte de anul 2000. Cel mai mare sistem de irigaţii 
din Europa, sistemul de irigaţii românesc, care se întindea de la 
Turnu Severin peste câmpia română până în Moldova, a fost 
distrus aproape în totalitate, iar agricultura condamnată să fie 
victima sigură a secetelor… O estimare făcută de un grup de 
economişti români a stării economiei româneşti în anul 2008, arăta 
că pierderile suferite de Economia românească depăşesc, după 18 
ani,  1000 de miliarde de euro…     Populaţia Românie a scăzut cu 
un sfert  faţă de anul 1989,  peste 4 milioane de români trăiesc sub 
nivelul de subzistenţă, peste 2, 4 milioane de români vor să plece 
din tară,  chiar dacă în occident nu sunt locuri de muncă. Asta în 
anul 2008. Ei ştiu că oriunde este mai bine decât în ţara lor   Peste 
80 la sută din  produsele alimentare sunt importate, peste 80 la sută 
din pământul arabil al României este nelucrat, este pârloagă, peste 
80 la sută din societăţile comerciale  din  România sunt străine, 
peste 80 la sută din capitalul  din România  este străin… România 
a fost înfrântă deci pe toate planurile de acest mare război mascat. 

                                                    3 
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 Ce vedem ? Că Sistemul economic a fost pur şi simplu distrus şi 
acaparat în proporţie de 80 la sută de Companiile 
multinaţionale…Cum Economia românească a suferit pierderi care 
depăşesc 1000  de miliarde de euro, cum nu mai avem nici 
industrie, nici flotă, nici CFR, nici Agricultură, nici Învăţământ, 
nici Cultură, nici Sănătate., şi cum datoria României este de 
aproape 100 de miliarde de euro -   ÎNŢELEGEM CĂ România are  
desfiinţată în  proporţie de 80 la sută economia, şi 25 la sută 
populaţia.. Aceasta înseamnă că  poporul român, aflat pe cale de 
dispariţie este de fapt  un popor de sclavi, puşi să lucreze pentru 
Agresorul care i-a distrus economia, societatea, cultura, mediul, 
învăţământul. Este condamnat pentru totdeauna la foamete, la 
sărăcie, la disperare, umilinţă. Este un popor învins, prizonier al 
cinismului unui Agresor invizibil, al trădării conductorilor lui,  al 
laşităţii şi inconştienţei sale. Trădat total de clasa politică,  de 
guvernanţi ! Şi  condamnat la dispariţie sigură, dacă ne gândim că 
prognoza demografică a populaţiei României, aflată în scădere,  
arată că populaţia românească va fi depăşită de populaţia 
ţigănească după 2020. DECI  POPORUL ROMAN ESTE UN 
POPOR CONDAMNAT LA DISPARITIE, ŞI CARE SE 
SINUCIDE CU SETE AN DE AN , ZI DE ZI.. 

     ACESTA ESTE RĂZBOIUL ECONOMIC, SOCIAL, 
PSIHOLOGIC CARE A PĂCALIT POPORUL ROMÂN ŞI A 
DISTRUS ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. 

                                          4 

     Şi ca distrugerea Economiei să fie accelerată, Agresorul,  (care 
este Invizibil, ne apare ca prieten, şi este disipat, în multe entităţi, 
în Multinaţionale, în unele instituţii internaţionale, în instituţii 
naţionale etc ) adică cei care l-au dat jos pe Ceauşescu, DIN 
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CAUZA CĂRUIA NU PUTEAU SĂ-ŞI ASERVEASCĂ 
ROMÂNIA, SĂ NE DISTRUGA,  după 1990 Occidentul ne-a 
cerut în continuu şi cu insistenţă, să facem reforme în economie, în 
justiţie, în cultură, în educaţie, ştiind dinainte că acele reforme care 
se vor face vor distruge şi mai profund Organismul naţional, 
economia, societatea, cultura .. 

   S-au făcut aceste reforme, după cum se ştie,  şi în economie, şi s-
a văzut că privatizarea a fost o forma mascată de a jefui economia, 
(o armă economică ţinând de războiul economic) de a vinde 
întreprinderile, fabricile, combinatele pe nimic ! De a ruina 
poporul român !   S-a văzut că  aşa zisele reforme făcute în 
economie, ca şi reformele făcute în învăţământ, mai mult au distrus 
Economia, decât să o fi revigorat. Pentru că aceste reforme în loc 
să ajute  economia românească au afundat-o şi mai mult în adânc. 
În dezastru.  

    Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le-a făcut cunoscută,  le-a 
pus la dispoziţie încă din anii 1990, Preşedinţilor României, 
Primilor miniştri, Parlamentului,  Directorilor   SRI, informaţia,  
conştiinţa, adevărul acestei realităţi dureroase, le-a arătat care sunt  
primejdiile şi ameninţările care pândesc poporul român şi 
România. Faptul că România este Victima şi Obiectul unui Mare 
război mascat, invizibil, format dintr-o Sinteză de războaie  
informaţionale, psihologice, economice, educaţionale etc. De mai 
multe ori consilierii acestor Instituţii ne-au mulţumit, ne-au promis 
că vor analiza materialele trimise de noi, dar nu au întreprins 
absolut nimic în sensul indicat de noi ! Nu au făcut absolut nimic 
ca poporului român şi României să le meargă mai bine. 
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CAPITOLUL 6 

CONCEPTUL DE REFORMĂ A ÎNVĂŢĂMĂNTULUI ŞI DE 
REFORMĂ A ECOMOMIEI 

1 

     Aşa cum am pus la dispoziţia Ministerului educaţiei, a Comisiei 
de Învăţământ de pe lângă Preşedinţie, la dispoziţia primului 
Ministru Conceptul şi Modelul de Reformă autentică a 
Învăţământului,  arătând în ce constă Reforma, că efectul, produsul 
Reformei învăţământului trebuie să fie ieşirea Sistemului de 
Învăţământ  românesc din starea de criză (stările de criză fiind 
starea de stagnare şi starea de involuţie), aşa le-am pus la 
dispoziţie Preşedinţilor şi Primilor Miniştri ai României, 
Parlamentului, Miniştrilor Economiei, Academiei şi Conceptul  
şi Modelul de Reformă Autentică a Economiei !. Atunci când un 
sistem naţional de învăţământ este în starea de evoluţie, le-am 
precizat, nu se recomandă să se facă nici o reformă, sau  alte 
schimbări, care ar deturna sensul evoluţiei sistemului  şi intrarea 
lui în starea de evoluţie… 

   Or economia românească aflată într-o involuţie periculoasă, avea 
nevoie ca de aer de o Reformă autentică a Sistemului socio-
economic românesc, care să scoată Economia din criză şi s-o 
plaseze pe o traiectorie evolutivă. Ceea ce nu s-a întâmplat, aşa 
cum ştim ! Precizăm că starea de criză a Sistemului de 
Învăţământ naţional, este o Ameninţare la adresa României. 
Sistemul de învăţământ românesc  aşa cum se prezintă el acum, în  
anul 2009 (dar şi în anul 2008, şi în  anul 2007), prin faptul că de 
mulţi ani produce mai multe finalităţi negative decât pozitive , 
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creează Sistemului de Învăţământ mai mult rău decât bine. Îl trage 
în jos, îi accelerează involuţia !  

     Ei bine, dar şi starea de criză profundă, de dezintegrare a 
Economiei  Românei este tot o Ameninţare, foarte gravă la 
adresa României. 

      Acestea sunt adevăratele Ameninţări la adresa României, 
stimate domnul Iulian Foca,  şi stimate domnule Traian Băsescu şi 
stimate domnule Prim Ministru, şi stimate domnule Mircea 
Gioană, Preşedinte al Senatului, al doilea om în stat,  Economia 
care produce sărăcie,  disperare, şomaj, mizerie, învăţământul care 
produce analfabeţi şi delicvenţi !  Învăţământul  şi Economia se 
prăbuşesc, în timp ce   domnul Preşedinte şi tabăra PDL-ului o ţin 
într-o hârjoneală cu acuze oribile, cu tabăra PSD-ului. 
Învăţământul   şi Economia trag Ţara în jos, o duc la dezastru. 
Aceasta este o Mare Ameninţare la adresa poporului român 

    Aşa cum spuneam, toate aşa zisele reforme făcute în  Economie 
au fost de fapt ca şi în Învăţământ, Pseudo-reforme şi Anti-
reforme. Am pus la dispoziţia preşedinţilor României, a Primilor 
miniştri, a Parlamentului, a Miniştrilor Economiei, a Sindicatelor 
Conceptul şi Modelul de Reformă autentică a Sistemului  
Economic românesc, dar fără nici un rezultat… Iată care este 
Conceptul şi Modelul de reformă autentică a Sistemului economic 
naţional. Când un Sistem socio-economic se află în starea de 
stagnare sau de involuţie, el se află în starea de criză. Când un 
Sistem economic  naţional se află în starea de criză, pe o 
perioadă optimă de timp, se introduce în Sistemul economic 
aflat în criză un Sistem de schimbări   pozitive, care fac ca 
Sistemul economic să iasă din starea de criză şi să intre pe  o 
Traiectorie evolutivă. În cazul în care Sistemul economic nu 
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iese din starea de involuţie şi nu intră în starea de evoluţie 
aceea nu este Reformă economică ci Pseudo-reformă. 

CAPITOLUL VII 

CELE DOUĂ MARI DESCOPRIRI CARE POT SALVA 
ROMÂNIA 

1 

     Aceasta este deci REFORMA AUTENTICĂ A ECONOMIEI, 
ŞI NU ALTA. Or, cei care s-au aflat la Putere după 89 au fost 
interesaţi în primul rând să se îmbogăţească ei, pe ei  nu i-a 
interesat câtuşi de puţin binele Economiei româneşti, starea de 
normalitate, de bine, funcţionalitatea Sistemului socio-economic 
românesc ! Binele poporului român ! 

      În plus  am anunţat Preşedinţia Românie, Guvernul, 
parlamentul că bunul Dumnezeu, Întâmplarea, a făcut ca în 
România, în cadrul Biroului de Viitorologie de la Bucureşti, să se 
realizeze în deceniile din urmă Două Mari descoperiri în Economie 
şi Pedagogie, în ştiinţele sociale. Este vorba despre descoperirea  
Sistemului economic al viitorului, incomparabil mai performant şi 
mai uman decât cele mai performante Sisteme economice de azi, 
cum ar fi cel al SUA, Japoniei, Germaniei ! Am denumit acest 
Sistem economic foarte performant al viitorului, SISTEMUL 
SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE, PENTRU CĂ EL  
PRODUCE ÎN PRIMUL RÂND EVOLUŢIE. ACESTA ESTE 
PRINCIPALUL SĂU PRODUS ! Produce evoluţia Sistemului 
socio-economic, adică îşi produce propria sa evoluţie. 
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       Sistemul socio-economic de evoluţie este Sistemul economic 
al viitorului care va scoate  toate Ţările de pe mapamond,  toate 
Economiile din criză. Va scoate din criză Sistemul socio-economic 
al Civilizaţiei umane. Sistemul economic de evoluţie nu cunoaşte 
fenomenul şomajului şi al crizelor economice, are un nivel 
educaţional  şi cultural ridicat. Poate asigura un nivel de trai 
ridicat, fără a crea ceea ce  se numeşte  societatea de consum. Când 
societăţile naţionale, când statele şi guvernele vor trece la 
construirea acestui Sistem economic de evoluţie, se va vedea cum  
Economiile ies din criză, cum toţi oamenii vor avea locuri de 
muncă, şi cum va creşte nivelul educaţional şi cultural. Aceasta 
este calea de ieşire din criză a României, şi a oricărui Sistem socio-
economic naţional aflat în criză. 

    De asemenea în cadrul Biroului de Viitorologie de la Bucureşti a 
fost descoperit Sistemul de învăţământ naţional evolutiv, adică 
Sistemul de învăţământ care nu cunoaşte  fenomenul crizelor, care 
îşi produce propria sa evoluţie pe Linia de evoluţie, care produce 
evoluţie,  evoluţia elevilor, a societăţii, etc. 

    Ei bine, noi credem că aceste două mari descoperiri, 
descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie şi 
descoperirea Sistemului de învăţământ naţional evolutiv, 
constituie împreună, pentru că ele se susţin una pe alta,  UNA 
DINTRE CELE MAI MARI DESCOPERIRI DIN ISTORIE, 
CARE POATE SCOATE SOCIETATEA ŞI CIVILIZAŢIA 
UMANĂ ÎN TIMPUL CEL MAI SCURT DIN CRIZĂ ! 
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CAPITOLUL VIII 

RĂZBOIUL CULTURAL ŞI BIOLOGIC, RĂZBOIUL 
FINANCIAR ŞI ECONOMIC 

                                                          1 

    DESPRE  RĂZBOIUL CULTURAL, DUS ÎMPOTRIVA 
ROMÂNIEI (de fapt a mai multor ţări), componentă a Marelui 
Război mascat al cărui Obiect este România. Se ştie că înainte de 
1989 în România s-a pus totuşi accent pe cultură. În ţară erau 
tipărite romanele şi cărţile literare de valoare care apăreau în 
occident, erau publicate  opere literare, culturale de valoare create 
la noi, de asemenea erau importate filmele de valoare care rulau în 
lume. Desigur nu în totalitate. În România în perioada  1960-1990 
au apărut cărţi de literatură valoroase, chiar dacă cenzura nu a 
permis abateri de la  tezele socialiste, de la liniile propagandei. Ei 
bine,   după 1989, o dată cu aşa zisa democraţie (pe care românii 
au înţeles-o prost, cum era şi normal, şi care de fapt este o armă 
mascată distructivă utilizată de agresor, pentru că produce haos şi 
promovează hoţii şi nonvalorile.), cu alegerile libere, cu sistemul 
pluripartidist,  care a permis venirea la guvernare a inteligenţelor 
negative, a indivizilor umani vicleni şi rapace,  piaţa românească 
de carte şi de presă a fost invadată de o maree  de kitsch de cea mai 
proastă calitate…     Literatura comercială, cumpărată de omul de 
rând, de generaţiile tinere cu nesaţ, a dislocat de pe piaţă literatura 
reală, serioasă, de valoare…Antivalorile culturale au înlocuit, au 
dislocat valorile culturale. Mas media, în special televiziunile, 
această artilerie îngrozitoare a războiului informaţional şi 
psihologic, a turnat în sufletele românilor, a tinerilor generaţii 
otrava  psiho-culturală, psiho-informaţională a războiului 
informaţional, cultural, care ne-a debusolat, ne-a zăpăcit minţile, 
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ne-a manipulat, ne-a îmbolnăvit suflete… Aceasta a dus la 
îmbolnăvirea psihică  şi socială, culturală a poporului român,  la 
îmbolnăvirea lui biologică. Starea biologică, de sănătate a 
poporului român este catastrofală. Peste 50 la sută din populaţia 
ţării este bolnavă de reumatism, deţinem primul lor în Europa la 
TBC, la  numărul de bolnavi psihici, la boli venerice, la bolile de 
inimă, la numărul sinuciderilor etc.  Observăm din nou cum de fapt 
războiul cultural, informaţional, biologic, psihic se împletesc.  
ACESTA ESTE, DECI, RĂZBOIUL CULTURAL 
INFORMAŢIONAL, ŞI EL S-A DOVEDIT A FI FOARTE 
EFICIENT, FOARTE DISTRCTIV. ÎI DISTRUGI UNUI POPOR 
CULTURA, VALORILE, ÎNVĂŢĂMÂNTUL I-AI DISTRUS 
ECONOMIA ŞI L-AI DISTRUS ÎN FINAL ŞI PE EL. Aceasta 
este strategia şi obiectivul Marelui Război mascat, a cărui Victimă 
este de 20 de ani poporul român şi România. 

                                               2 

      Actuala criză financiară şi economică ce a lovit România şi 
Economia Românească, sunt tot componente ale marelui 
Război mascat care distruge România  de  20 de ani. Şi aşa cum 
am mai precizat, afirmăm, că nu numai România este Obiectul, 
Victima acestui Mare război mascat, ci mai multe ţări şi popoare. 
De fapt acest Tip de război Mascat este unul global.  La fel 
epidemia gripei porcine, ca şi gripa aviară, sunt tot componente ale 
acestui mare Război mascat,  un război biologic, epidemiologic 
mascat, care s-a globalizat foarte rapid, iar efectele lui sunt 
catastrofale. Tare ne este că acest virus al gripei porcine, care este 
deocamdată slab, o să capete nişte mutaţii, devenind  foarte nociv, 
foarte puternic, că acest lucru se urmăreşte, iar faptul acesta va 
determina o psihoză colectivă la nivel planetar. Prevedem că se va 
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întâmpla acest lucru, de aceea şi dorim să alertăm opinia publică de 
pe acum ! 

      Subliniem că Biroul de Viitorologie de la Bucureşti a pus 
încă din anii 1990 la dispoziţia Preşedinţiei, a Guvernului, a 
celorlalte Instituţii importante ale Ţării Strategia prin care 
România se poate sustrage în mod subtil, poate ieşi în mod 
nesesizabil din acest Război (ne pare rău că trebuie să divulgăm 
acest secret), din care poate ieşi chiar învingătoare. Din păcate  
suntem convinşi că nu s-a dorit şi nu se doreşte acest lucru ! (ŞI 
ACEASTA NE SPUNE SIGUR CĂ CEI CARE CONDUC 
DESTINELE ROMÂNIEI, SUNT UNELTELE CELOR DIN 
AFARA CARE  AU CONCEPUT, AU PROIECTAT ACEST 
RĂZBOI ŞI CARE-L CONDUC CU O ABILITATE GENIALĂ)  
Noi le stăm oricând la dispoziţie, dorind din toată inima să ne 
ajutăm poporul şi Ţara !  

                                                    3    

        Despre celelalte Războaie mascate care formează Marele 
război mascat al cărui Obiect este  România,  le-am transmis mai 
multe informaţii în Scrisorile de consiliere pe care le-am trimis pe 
parcursul acestor ani Preşedinţiei, Primului Ministru, deci 
Guvernului României, Parlamentului,  SRI, Armatei, Sindicatelor, 
etc. SUBLINIEM ACEST  ADEVĂR DURERIOS: LA ORA 
ACTUALĂ ATÂT Preşedinţia României, Guvernul, Parlamentul, 
Instituţiile Importante ale ţării, nu deţin informaţia, ştiinţa apărării 
poporului român în faţa acestui Mare război mascat. Habar nu au 
cum poate ieşi  din acest război România, cum se poate sustrage 
distrugerilor provocate de acest Război invizibil poporul român. 
(Ei sunt preocupaţi de circul politic, al cărui rol este acela de a 
atrage atenţia de la adevăratele şi gravele probleme ale naţiunii !) 
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Biroul de Viitorologie de la Bucureşti ştie acest lucru ! Dorim din 
toată inima să le dăm cunoştinţele noastre, pentru a-i ajuta să 
scoatem România din acest Război ! Altfel va fi vai şi amar de noi. 

       Vom aştepta mereu Răspunsul Preşedinţiei României şi al 
Guvernului, al Parlamentului, al SRI, prin consilierii lor ! Noi mai 
repetăm a mia oară oferta noastră de consiliere ! 

                                         CAPITOLUL IX 

SĂ RECAPITULĂM PRINCIPALELE AMENINŢĂRI 

LA ADRESA POPORULUI ROMÂN ŞI ALE ROMÂNIEI 

     ÎN REZUMAT. Acestea sunt deci Ameninţările importante la 
adresa poporului român şi ale României, aflată acum, (iunie 2008) 
într-o situaţia foarte gravă, periculoasă. Le precizăm Instituţiilor 
Importante ale Ţării, Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului, SRI, 
Armatei, Bisericii, că Sistemul socio-economic românesc, 
Organismul naţional românesc se află într-o situaţie foarte gravă, 
foarte periculoasă, SITUAŢIE CARE ESTE O MARE 
AMENINŢARE LA ADRESA ROMÂNIEI ! Să  mai  recapitulăm 
în final încă o dată aceste Ameninţări :  

 1. Ameninţarea numărul 1, cea mai periculoasă.  România este 
Obiectul şi Victima unui mare război mascat, format dintr-o 
sinteză de războaie informaţionale, psihologice, economice, 
axiologice, biologice, sistemice, culturale, viitoriste, foarte bine 
împletite între ele. Deci acest mare război mascat este Ameninţarea 
numărul 1, care ne distruge în mod subtil de 20 de ani !  Care ne-a 
aservit Capitalului Occidental,  care ne-a transformat în sclavi şi 
care ne va distruge. Să precizăm că cei care formează Structura 
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Agresorului nostru deţin Savanţi specializaţi în Războiul de tip 
mascat, invizibil, mari fonduri financiare,  servicii secrete,  oameni 
implantaţi în structurile de conducere şi de apărare ale României, 
mijloace, metode, tehnici, strategii ultrasofisticate,  pe când noi nu 
deţinem  nici un element, sau elemente care să poată să le opună o 
contrapondere minimă. Cu  alte cuvinte  actuale conducere a ţării,  
Pseudo-statul român, Instituţiile ţării, sunt incapabile, nu să opună 
rezistenţă în acest Tip de Război, dar nu sunt capabile nici măcar 
să îl descifreze. 

2.  Ameninţarea numărul 2, foarte periculoasă. Defectele, 
patologiile psihice şi sociale ale poporului român, şi a ale 
românilor, egoplasmul, axiofagia, atomismul (sau atomita, 
atomizarea indivizilor umani,  a societăţii), politicianismul, hoţia, 
şmecheria, viclenia, lenea, parvenitismul, ineficienţa, boala  
instituţiilor Naţionale, incapabile să rezolve problemele vieţii 
sociale,  să detecteze, să studieze acest tip de război, şi să găsească 
strategiile de contracarare a lui. De fapt  aceste Instituţii, oamenii 
din conducerea lor, deşi au  văzut că Economia se ruinează, deşi li 
s-a spus că este vorba despre un Mare Război perfid, invizibil şi 
foarte periculos,  deşi văd că Economia românească, totul este la 
pământ,  s-au dovedit a fi total neinteresaţi de suferinţa oamenilor, 
a ţării, de distrugerea economiei… Au văzut că fabricile şi uzinele 
ţarii sunt falimentate,  s-au bucurat că le vând pe nimic şi la fier 
vechi, ca să se îmbogăţească.  Au văzut că ţara se duce  de râpă, că 
se alege praful de Economia românească, şi nu au întreprins 
absolut nimic, pentru că nici măcar nu i-a durut în fund ! A 
întreprins ceva  Consiliul Naţional pentru Apărarea Ţării, Armata, 
sau SRI, sau Biserica, sau Academia, sau Guvernul ca să oprească 
devalizarea băncilor, care au fost pur şi simplu prădate, ca să 
oprească distrugerea flotei, distrugerea, vinderea pe nimic a 
industriei, falimentarea marilor combinate industriale, agro-
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industriale, distrugerea pădurilor, distrugerea mediului, distrugerea  
agriculturii, a culturii, a învăţământului ?. Toate acestea nu au 
interesat pe nimeni, oamenii noştri politici, din administraţie, cei 
din conducerile instituiţilor, sunt interesaţi numai de îmbogăţirea 
lor, de vilele şi de maşinilor lor luxoase !  De ţară, de amărâtul 
acesta de popor nici nu vor să audă. Aceasta este  o mare 
ameninţare la adresa acestui popor, a rămânerii lui în istorie.  

3.  Ameninţarea numărul 3. România, întregul organism naţional, 
fenomenul românesc în ansamblul său, după căderea lui Ceauşescu 
a fost introdus pe o Cale  distructivă şi autodistructivă. Ea, Calea 
pe care ne găsim acum este distructivă, este contraproductivă, 
şi este o mare Ameninţare la adresa României…Produce 
pierderi Organismului românesc  în ansamblul său şi la toate 
nivelele !.  Deşi se vede limpede lucrul acesta, nimeni dintre cei 
care au jurat cu mâna pe Biblie ca vor apăra integritatea ţării, ne 
referim la Preşedinte, la cei din Guvern, la parlamentari, nici măcar 
nu s-au gândit la lucrul acesta. … Adică, vedem cu toţii că după 
1989, am pierdut industria,  am pierdut peste 5 milioane de români, 
morţi, peste 5 milioane de locuri de muncă, Economia a suferit 
distrugeri care depăşesc 1000 de miliarde de euro, că avem peste 
100 de miliarde de euro datorii, că România este ameninţată cu 
intrarea în imposibilitate de plăţi, şi clasa politică, bolnavă psihic şi 
moral, nu întreprinde absolut nici pentru a salva ţara.  DE CE ?  
Subliniem  acest mare pericol, ruptura dintre clasa conducătoare,  
formată din indivizi umani cinici, interesaţi doar de îmbogăţirea 
lor,  total incompetenţi,  şi partea bazală, cei conduşi, a poporului 
român, care în loc să se unească şi să oblige clasa conducătoare   să 
lucreze pentru  destinele acestui neam, pentru  economie şi pentru 
prosperitatea ţării, s-a apucat şi ea de furat. Sau s-a risipit ca  
potârnichiile să muncească peste hotare, că se câştiga mai 
bine.Aceasta este încă o mare ameninţare la adresa României şi a 
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poporului român ! Aceste defecte ale clasei conducătoare şi ale 
clase conduse, a marii părţi a poporului român, sunt o 
ameninţare foarte gravă la adresa poporului român, a 
destinului lui în istorie ! 

4. Ameninţarea numărul 4. Spuneam că marele Război mascat  al 
cărui Obiect a devenit Organismul  românesc, este atât de perfid şi 
de savant orchestrat încât se foloseşte de chiar Victima sa pe care o 
pune în situaţia de a se autodistruge, de a le face lor jocul, de a 
lucra pentru ei…Marele război mascat, format dintr-o Sinteză de 
războaie informaţionale, psihologice, economice (şi societăţile  şi 
Economiile Ţărilor dezvoltate sunt victima, într-o măsură mai 
mică,  mai fardată, a acestui Tip de război. Ţările  din Estul 
Europei, Ţările din lumea a trăia şi a patra sunt Victimele şi 
Obiectul acestui Mare război mascat, ca şi noi), este atât de perfid 
şi de mascat, atât de savant conceput şi orchestrat încât lucrează cu 
uneltele clientului. Ei bine, după 1989 Occidentul, de fapt cei care 
controlează şi manipulează Occidentul,  sub masca revoluţiei, a 
democratizării Ţării, a trecerii României la regimul  pluripartidist, 
la alegri libere, şi la revenirea la Economia capitalistă de piaţă, în 
realitatea ne-au păcălit, pentru că Agresorul ştia dinainte că 
atunci când liberalizezi un Sistem socio-economic comunist 
condus de un Stat totalitar, Sistemul economic nu numai că nu 
va fi eficient şi performant ci se va autodistruge, pentru că  cei 
mai mulţi vor fura…Grupurile mafiote economice formate în 
timpul comunismului, se vor uni, vor forma mafia transpartinică 
naţională, care va jefui economia într-un mod sălbatic. Ceea ce s-a 
şi întâmplat.  Setea de îmbogăţire a românilor, prin nemuncă şi pe 
căi necinstite va fi atât de mare încât vor jefui economia ca să se 
îmbogăţească. Iar sistemul economic nu numai că nu va fi 
performant, aşa cum am spus, dar se va autodistruge. De la 
începutul anilor 1990 sistemul socio-economic românesc îşi 
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produce involuţia, accelerată şi stimulată din afară, de 
Multinaţionale, de Centrele bancare mondiale. În concluzie, deci 
acest Sistem economic, toată Economia românească, aşa cum 
este ea acum, este o Economie care îşi produce propria sa 
involuţie, este un Mare aparat care îşi produce distrugerea, 
falimentul.  Trebuie să renunţăm cât mai repede la acest Sistem 
economic pentru că ne ducem dracului. Mai ales că Partidele care 
îl conduc sunt de fapt  găşti, grupuri de interese puse pe 
îmbogăţire, total neinteresate în a salva Economia românească,  şi 
total incapabile să gândească o soluţie, soluţii care să facă 
Economia să funcţioneze. Nu avem economişti, nu avem, oameni 
de ştiinţă în economie, avem doar mediocrităţi,  profitori cinici, 
care ştiu să se îmbogăţească ele ! Deci aceasta  Economie  
neproductivă este o mare ameninţare la adresa României. 

5.  Ameninţarea numărul 5. Macro-situaţia în care a fost împins 
băgat, Sistemul socio-economic românesc,  susţinută de Calea de 
evoluţie negativă pe care se găseşte Organismul naţional românesc 
este una care ne produce mult rău,  care produce finalităţi negative, 
ne produce daune, care accelerează involuţia Sistemului socio-
economic românesc.. Când vorbim despre Macro-situaţia negativă, 
contraproductivă în care se găseşte sistemul socio-economic 
românesc, ne gândim la mediul socio-politic, economic, cultural, 
educaţional intern, care este bolnav, dar ne gândim şi la mediul 
extern în care există şi funcţionează Sistemul socio-economic 
românesc. Atât mediul intern cât şi mediul extern lucrează la 
distrugerea Organismului naţional la toate nivelele sale ! Această 
macro-situaţie fiind una negativă, care produce mai multe 
efecte negative decât pozitive, este şi ea o Ameninţare la adresa 
poporului român şi a României. 
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6. Ameninţarea numărul 6, Starea de epuizare, de vlăguire, de 
motivaţie scăzută a poporului român, a întregului Organism 
socio-cultural românesc. Pentru cine simte şi  înţelege mai adânc 
lucrurile, poporul român la ora actuală seamănă cu o vită căreia i 
sa dat cu parul în cap,  şi care epuizată se zbate muribundă, căzută 
la pământ. Incapabilă de reacţie. În studiile noastre despre 
Comunism, noi am  arătat că Experimentul comunist,  introdus pe 
o scară foarte largă, (la un moment dat acaparase peste jumătate 
din suprafaţa şi populaţia globului) în lume, a fost o mare metodă, 
o mare strategie a marelui război mascat, format dintr-o 
sinteză de războaie, psihologice, informaţionale, ideologice,  şi 
care a vizat, ca orice război iniţiat de un agresor, anihilarea şi 
dezorientarea victimei,  distrugerea ei economică şi socială, 
culturală, psihică. Cel care a câştigat de pe urma acestui mare 
război mascat, care a fost comunismul, şi a câştigat enorm de 
mulţi bani şi de multă Putere, a fost Marele capital mondial, 
căci el este iniţiatorul acestui Experiment  mondial. Şi tot el 
este cel care, chipurile, a distrus comunismul, dar pentru a-l 
înlocui cu un experiment şi mai subtil, şi mai distrugător. Ei 
bine, Comunismul, agresiunile de tot felul la adresa poporului 
român, arestările  şi închisorile comuniste din perioada lui 
Gheorghiu-Dej,  politicianismul deşănţat, manipulările îngrozitoare 
la care a fost supus,  patologia odioasă a clasei politice româneşti, 
apoi faptul că după căderea comunismului, poporul român a 
continuat să fie victima şi Obiectul altui Mare război mascat, care 
l-a încăierat, l-a manipulat, l-a intoxicat, i-a distrus sistemul de 
valori, TOATE ACESTEA AU SLĂBIT  INSTINCTUL DE 
CONSERVARE, CAPACITATEA DE ORIENTARE  ŞI DE 
MOBILIZARE A POPORULUI ROMÂN, CAPACITATEA LUI 
DE A REZOLVA PROBLEMELE PE CARE I LE PUNE 
ISTORIA ŞI VIAŢA, TĂRIA, VIGOAREA, CONSISTENŢA, 
INTELIGENŢA  LUI. Organismul  naţional după atâtea  
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agresivităţi, umilinţe, după stresul istoric, după intoxicarea şi 
îmbolnăvirea provocată de către Experimentul comunist şi de către 
Experimentul Neocomunist (Experimentul comunist a fost înlocuit 
cu  acest Experiment neocomunist în care ne aflăm acum şi care 
este mult mai distructiv decât comunismul. Amândouă aceste 
Experimente făcând parte din Războiul Mascat al cărui Obiect şi 
victimă a fost şi este poporul român, împreună, aşa cum se ştie, cu 
mai multe popoare)  este epuizat, derutat, complexat, îmbolnăvit, 
distrus, incapabil să mai facă faţă încercărilor la care este supus. S-
a văzut că după ce România a fost introdusă în acest Experiment 
negativ neocomunist, în această Macro-situaţia distructivă şi 
autodistructivă, clasa conducătoare, formată în marea ei majoritate 
din oameni setoşi de îmbogăţire, din hoţi, a avut această reacţie: s-
a apucat, printr-o gamă diversă de manevre şi tertipuri, să îşi 
jefuiască economia pentru a se îmbogăţi, iar restul populaţiei,  
muncitorii, ţăranii, intelectualii au fugit pur şi simplu din ţară, ca 
potârnichile, ca să se îmbogăţească în afară. Şi ei tot după 
îmbogăţire. Nimeni, nu şi-a spus, nici clasa conducătoare, nici cei 
conduşi, măi, fraţilor, dar cu ţara aceasta, cu poporul acesta, ce se 
va întâmpla, dacă noi vom fura  până când nu vom mai avea ce, iar 
noi vom fugi toţi din ţara aceasta. ?  Organismul naţional este 
aşadar  epuizat şi foarte bolnav, intoxicat, derutat, căzut la 
pământ. Şi aceasta este o ameninţare foarte periculoasă la 
dresa poporului român şi a României. 

  7   Ameninţarea numărul 7. Clasa politică pentru poporul 
român, prin defectele sale, prin faptul că este interesată numai 
de propriile interese ale  Grupurilor de interese, şi ale 
indivizilor care o formează, prin faptul că este vândută, în cea 
mai mare parte a ei,  şi prin faptul că este total incapabilă să 
gândească soluţii pozitive pentru ieşirea din criză, pentru 
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poporul român, ESTE UN MARE PERICOL, O MARE 
AMENINŢARE LA ADRESA POPORULUI ROMAN ! 

   8. Ameninţarea  numărul 8. Dispariţia poporului român ca 
urmare a faptului că va fi incapabil sa se regenereze, să se 
înmulţească,. Să aibă urmaşi, care să ducă la dezvoltarea biologică 
şi psihică a poporului român, la creşterea forţei lui în lume ! ! Ca 
urmare a mai multor cauze, a mai multor factori, a scăzut 
capacitatea poporului român de a se regenera, de a se înmulţi 
biologic.  Populaţia ţigănească,  în deceniile trecute neînsemnată, 
este o populaţie incomparabil mai fertilă, mai vitala, mai odihnita, 
adaptata condiţiilor dure, de mizerie şi sărăcie... În viitorul nu prea 
îndepărtat populaţia ţigănească va depăşi populaţia românească, 
societatea şi cultură română  fiind influenţată de cultura, de 
mentalul populaţiei ţigăneşti. (FENOMENUL NU SE PRODUCE 
ŞI INVERS)  Deja  vedem că morala, cultura comportamentul 
etniei ţigăneşti şi-a pus amprenta într-o mare măsură, în rău, asupra 
societăţii şi a culturii româneşti.  Un Institut de sociologie 
estimează că după anul 2020 numărul ţiganilor va depăşi în 
România numărul românilor. Din acel moment poporul român va 
deveni a doua etnie din acest spaţiu,  ieşind astfel de pe scena 
istoriei. Ar fi bine ca sa ne gândim la lucrul acesta, iar guvernanţii 
să rezolve în mod pozitiv această problemă, pentru că este una 
dintre cele mai mari ameninţări la adresa României ! ! 

9. Ameninţarea numărul 9. JUSTIŢIA ESTE O ALTĂ MARE 
AMENINŢARE LA ADRESA POPORULUI ROMÂN.. ŞI 
POLIŢIA , LA FEL. Într-un stat  dictatorial, într-o ţară condusă de 
o Dictatura, aşa cum a  fost dictatura lui  Nicolae  Ceuşescu frica 
este elementul care îi opreşte pe cei mai mulţi oameni politici şi 
din administraţie, din conducerea economiei să fure, pentru a se 
îmbogăţi. Deşi, aşa cum a arătat situaţia, în România lui 
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Ceauşescu, şi în mediul acesta de rigiditate şi frică (să nu folosim 
termenul de teroare)  s-au format totuşi structuri mafiote care după  
căderea Dictaturii comuniste au trecut la jefuirea ţării, sub diferite 
forme, pentru a se îmbogăţi. Într-o democraţie, (prost înţeleasă, 
noţiune foarte des folosită),  mai ales dacă societatea respectivă 
este coruptă,  are un nivel de educaţie scăzut,  dacă Justiţia nu 
funcţionează perfect, SOCIETATEA ACEEA SE VA 
TRANSFORMA ÎNTR-O SOCIETATE CORUPTĂ, DE HOŢI, 
CARE ÎŞI VA JEFUI ECONOMIA, ŞI CARE SE VA PRĂBUŞI. 
Se va autodizolva ! În cazul acesta Justiţia se transformă într-un 
factor care participă direct la îmbolnăvirea, dezmembrarea, 
distrugerea  Organismului naţional. Este ceea ce s-a întâmplat cu 
România, şi cu Justiţia românească după căderea lui Ceauşescu. 
Justiţia fiind coruptă, ca toată pătura superpusă a societăţii, vorba 
lui Eminescu,  fiind străbătută de liniile de forţă ale mafiei 
naţionale şi transnaţionale,  şi ale grupurilor, şi găştilor de interese, 
a contribuit în toţi aceşti ani din plin la dezvoltarea corupţiei, la 
întărirea şi dezvoltarea mafiei naţionale, transpartinice, la 
dezvoltarea imoralităţii, la creşterea numărului jafurilor, crimelor, 
a delicvenţei de toate gradele şi  la dezvoltarea unui mediu corupt. 
Justiţia românească după 1989 a participat, deci, din plin la 
distrugerea Economiei româneşti, la distrugerea Organismului 
naţional românesc, fiind  o mare ameninţare la adresa României. 
Ea rămâne în continuare o mare ameninţare la adresa poporului 
român şi a României.. 

10. Ameninţarea numărul 10, Situaţia de fundătură istorică în care 
a intrat şi în care se găseşte România, Fenomenul românesc… Aşa 
după cum se ştie după jertfa Regelui Decebal (se ştie că el s-a 
sinucis, sinucidere care de fapt este o Jertfă), şi după dispariţia 
statului dac, populaţia Daciei a avut mult de suferit, iar bogăţiile 
Daciei au fost jefuite într-o  măsură imensă… Apoi au venit peste 
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noi populaţiile  barbare, (nu popoarele barbare!) care au contribuit 
din plin la întârzierea coagulării populaţiei protoromâne într-un 
stat. Fapt care s-a întâmplat foarte târziu în secolele  XIII şi XIV…    
Poporul român a avut o istorie chinuită, amărâtă, în care a stat mai 
mult sub talpa Duşmanului, a Agresorului (situaţia în care ne 
găsim acum)  decât în libertate… Din păcate, ca urmare a 
traumelor istorice, a faptului că mereu a fost agresat şi călcat de 
duşmani, în subconştientul colectiv al poporului român s-a 
înstăpânit frica de Agresor, i-a fost inhibată tendinţa de a ieşi la 
luptă, când vine Duşmanul peste el, agresivitatea, activismul 
istoric,  şi i s-a dezvoltat tendinţa de retragere în codru din faţa 
Duşmanului, frica, laşitatea.  Aceasta a dus la  structurarea 
„sufletului românesc”, a mentalului nostru colectiv, într-un mod 
defavorabil nouă,  făcându-ne să fim aşa cum suntem acum ( a se 
vedea lucrarea noastră (DOCTRINA SALVĂRII ŞI A 
EVOLUŢIEI POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI SAU 
DOCTRINA BUREISTA”, publicată în revista „NOI DACII”,  
www.noidacii.ro.  Sau lucrarea noastră „PSIHOLOGIA ŞI 
PEDAGOGIA POPORULUI ROMÂN”), adică un popor slab, cu 
mai multe Defecte decât Calităţi, TOATE ACEASTEA 
FĂCÂNDU-NE SĂ AVEM UN DESTIN DUREROS ÎN 
ISTORIE. Şansa noastră, faptul că am reuşit să supravieţuim ca 
popor în istorie s-a datorat milei şi bunătăţii Domnului, care ne-a 
dăruit  câţiva Domnitori mari, care  au obţinut în faţa agresorului 
mai multe victorii,  salvându-ne puţin. (Basarab I, la Posada, 
Mircea cel Bătrân, la Rovine, Ştefan cel Mare care le-a impus 
turcilor respectul ţinându-i la distanţă, Mihai Viteazul la 
Călugăreni, ostaşii români în primul Război mondial, şi victoriile 
de la Oituz, Mărăşeşti şi Mărăşti). Cu acest prilej, observăm că 
acest popor slab, bolnav de egoplasm, de atomită, sau atomism,  şi 
de axiofagie, însă un popor inteligent, răbdător, ospitalier şi 
creativ,  care dezvoltă o relaţie defensivă, slugarnică şi 
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neproductivă cu Agresorul, cu Străinul, având mult de suferit din 
acest tip de relaţie, atunci când  s-a întâmplat să aibă conductori 
mari ca Mircea cel Bătrân, ca Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, 
sau ca regele Ferdinand I,  A FĂCUT MINUNI ÎN ISTORIE.  

           S-a dovedit a fi un popor cu adevărat viteaz, inteligent şi 
mare ! De unde rezultă că suntem un popor paradoxal, un popor 
slab, care poate fi însă un popor extraordinar de viteaz. De aici 
concluzia că şansa noastră în Istorie, ar fi fost să ne dea Dumnezeu 
numai Conductori mari ca Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare şi 
Mihai Viteazul.  Din păcate însă tot datorită defectelor psihologiei 
noastre ca popor, datorită patologiilor psihologiei poporului român,  
noi ne-am „mâncat” şi ne-am asasinat Conducătorii buni, mediul 
din partea de sus a societăţii româneşti, din evul mediu şi până azi 
nefiind unul propice apariţiei MARILOR VALORI. De aceea am 
şi avut foarte mulţi Domnitori mici în comparaţie cu numărul 
Domnilor Mari.  Acest adevăr, ca şi realitatea istorică dureroasă, că 
am fost un popor inhibat şi slab, aflat între Imperii, a făcut ca mai 
toată Istoria noastră de popor, noi să fim un Popor Victimă, un 
popor aflat „în calea răotăţilor şi sub vremi,  sub cizma imperiilor. 
Ne-am găsit mai toată istoria într-o fundătură, şi am fost un popor 
care s-a târât „ca un câine prin apă”, sperând, acolo în 
subconştientul nostru să ajungem şi noi p dată la mal, „la liman”. 
Aşa se părea după Primul Război mondial, după împlinirea Marii 
Uniri, că am ajuns la liman, dar n-a fost să fie. Acum, după 
asasinarea mişelească şi abominabilă, urâtă a lui Nicolae  
Ceauşescu,  POPORUL ROMÂN SE GĂSEŞTE ÎNTR-O 
FUNDĂTURĂ ŞI MAI ÎNGROZITOARE. Toată istoria ne-am 
târât din fundătură istorică în fundătură istorică, scăpând cu bine de 
fiecare dată. Ei bine, de data aceasta ne găsim în cea mai  
îngrozitoare fundătură istorică. În ultima Fundătură istorică.  
Faptul că ne găsim într-o  Macro-situaţie autodistructiva, că 
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suntem pe o Cale negativă, distructivă, că suntem Obiectul şi 
Victima unui Mare război Mascat, a celui mai mare şi mai teribil, 
distrugător şi neiertător Război de la Războaiele daco-romane 
încoace,…  faptul că suntem un popor fără reacţie, epuizat, conduşi 
de oamenii politici hoţi şi cinici, proşti, dar vicleni, pe care 
Preşedintele Traian Băsescu îi numeşte zoaie, ei fiind cu adevărat 
de o ticăloşie fără seamăn, principalii vinovaţi ai distrugerii 
României şi ai distrugerii poporului român,…. toate acestea fac ca 
fundătura, groapa moţii în care a fost împins şi în care s-a 
complăcut să se  autodistrugă, poporul român, să fie cea mai 
periculoasă fundătură în care s-a găsit vreodată  neamul 
acesta. Aceasta este o altă ameninţare la adresa poporului român şi 
a României. 

11 Ameninţarea numărul 11, Imposibilitatea sau  probabilitatea 
foarte redusă ca poporul român să aibă  un mare Conducător (Mari 
conductori)  care îl va putea salva, probabilitatea foarte  redusă ca 
poporul român să se trezească, să se regăsească, şi să se revigoreze 
în istorie. Aşa cum am  văzut din „Doctrina Burebisa” 
Conducătorul mare, marii Conducători, pe care Domnul i-a dăruit 
poporului român, au jucat un mare rol în istoria noastră…Este 
posibil ca fără aceşti  patru mari Domnitori, Basarab I, Mircea cel 
Bătrân, Ştefan cel Mare, noi să fi dispărut ca popor în istorie… Ei 
bine, acum, la începutul secolului XXI, când poporul român şi 
naţiunea română se găsesc în cea mai mare criză istorică, în cea 
mai mare fundătură din istorie, când este Victima unui mare 
Război mascat cu care este imposibil să lupţi, pentru că şi 
Agresorul este mare şi Puternic, dispunând de toate armele şi 
posibilităţile de a te distruge, şi acest Tip de război este foarte 
periculos şi distructiv, noi neavând oameni  care sa aibă cunoştinţe 
şi experienţa acestui tip de război,  cu oamenii politici pe care îi 
avem, cu zoaiele acestea puse numai pe îmbogăţit şi jefuit ţara,  
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NOI  NU AVEM nici o şansă de a ne salva ! ACUM AM AVEA 
CEA MAI MARE   NEVOIE DE UN MARE CONDUCTOR ( ŞI 
DE DOCTRINA CĂLĂUZITOARE, PE CARE O AVEM !) 
CARE SĂ NE SALVEZE !  SĂ NE SCOATĂ DIN FUND[TURA 
ACEASTA ISTORICĂ ÎN CARE PUTEM SĂ PIERIM.  Ni-l va 
dărui oare Dumnezeu ?. Am avea nevoie de o Doctrină a salvării şi 
a evoluţiei, de o Teorie social-politică, spirituală, educaţională care 
să ne arate ce defecte şi ce calităţi avem în istorie, care sunt 
primejdiile care ne aşteaptă, şi care este Calea, Modalitatea prin 
care putem ieşi din nenorocirea în care ne scufundăm.  Care să ne 
arate Calea pe care să mergem in istorie. Pe aceasta ne-a  dăruit-o 
Dumnezeu. Ea există, a fost publicată, poate fi citită în revista  
„NOI DACII”, (www.noidacii.ro). Am avea nevoie de un partid,  
al cărui  Program să prevadă tocmai lucrul acesta,  ieşirea 
României din actuala criză, intrarea Sistemului socio-economic 
românesc pe o Traiectorie evolutivă. Şi acest Program, 
„PROGRAMUL PER, al Partidului Evoluţiei României există, iar 
primele Organizaţii ale acestui  Partid  au şi început să apară. 
PROGRAMNUL PER”, Programul după care se va  conduce 
Partidul Dezvoltării şi Evoluţiei Maximale a României, acesta este 
numele întreg al partidului (Pe scurt PER, Partidul Evoluţiei 
României) a fost publicat în primăvara anului 2009 la editura 
Anamarol, din Bucureşti, şi se găseşte de vânzare la Editurile din 
Bucureşti. 

        Aşadar, noi credem că România ar avea nevoie ca de aer 
acum  de un Mare Conducător, care să fie sprijinit de o Echipă, de 
un Grup loial, pentru că de unul singur nu poţi face nimic, mafia 
jefuitorilor de ţară te omoară imediat.   Ţinând cont de patologiile 
psihologiei poporului român, de faptul că actualul sistem politic 
pluripartidist şi alegerile de tip democratic  (acest sistem 
pluripartidist şi alegerile de acest tip, sunt o arma în mâna 
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Agresorului invizibil, chipurile prieten, îl ajuta pe el, şi ne 
nenoroceşte pe noi ! Pentru că acest tip de democraţie, şi acest tip 
de alegeri, îi ajută pe hoţi să pună mâna pe putere. Nu ajută 
valorile adevărate, pe cei care ar putea să ajute Ţara) aduc la 
putere, nu valorile şi oamenii cinstiţi şi patrioţi, ci hoţii, zoaiele 
acestei naţii,  sunt şanse mici ca să apară în următorul an, sau în 
următorii ani Conducătorul mare, conductorii mari, ( ŞI ECHIPA 
SA)  de care avem nevoie şi care ar salva Ţara.  Există şanse  
foarte mici, mai ales că intelectualitatea este o clasă laşă,  şi 
egoistă, neinteresată de tragedia  neamului românesc,  care nu-şi 
iubeşte poporul, iar poporul s-a ticăloşit şi el şi fuge din ţară ca 
potârnichiile. Iar aceasta este o mare ameninţare la adresa 
României, aşa cum am mai spus ! 

12. Ameninţarea numărul 12. Sistemul socio-economic românesc, 
întregul organism naţional românesc, o dată cu căderea lui 
Ceauşescu a fost introdus într-o Macro-situaţia capcană, într-un 
Experiment capcană, care ne stoarce de substanţă, energie, 
informaţie.. Înainte de a muri, Silviu Brucan,  unul dintre oamenii 
care i-au făcut enorm de mult rău poporului român,  a arătat că  
dinspre România au plecat către Uniunea Europeană fonduri, bani 
de 2790 de  ori mai mulţi decât au intrat în România dinspre 
Uniunea europeană.  În anul 2008 presa a dat această informaţie : 
România plăteşte Uniunii Europene  în fiecare an  câte 1, 5 
miliarde de euro, iar noi primim de la Uniunea Europeană fonduri 
de 200 de  milioane de euro. Se vede limpede că de fapt  prin 
intrarea în Uniunea Europeană, Experimentul care continuă 
Experimentul comunist  mondial, (un segment, o parte a Marelui 
proces al Globalizării)  noi am fost de fapt atraşi într-o mare 
capcană Istorică,  iar organismul naţional românesc este stors de 
toată bogăţia lui, şi pus să lucreze pentru Marele capital, pentru 
Multinaţionale. 
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13. CAPACITATEA VITALA EXTRAORDINARA A MAFIEI 
NAŢIONALE.  Şi nu în ultimul rând, ca efect al patologiilor 
analizate de noi mai sus, Axiofagia, Egoplasmul, Politicianismul, 
Atomita, Inteligenţa negativă, capacitatea extraordinară de a se 
constitui, de a se reface, de a colabora, de a acţiona  MAFIEI 
NAŢIONALE, CARE S-A ÎNCHEGAT  DEMULT, ESTE 
FOARTE VITALĂ, FOARTE PUTERNICĂ, RAPACE, ŞI A 
FOST ABSORBITĂ DE MAFIA TRANSNAŢIONALĂ. Şi care a 
pus definitiv stăpânire pe Economia şi Societatea românească. 
Mafia naţională românească, având specificul ei naţional şi 
balcanic, nu numai că a contribuit din plin, enorm de mult la 
jefuirea Economiei, a bogăţiilor româneşti, la stricarea, 
îmbolnăvirea climatului cultural, educaţional, afectiv al naţiunii 
române, la distrugerea, îmbolnăvirea, negativizarea climatului 
economic, dar este foarte puternică,  foarte eficientă  în  privinţa 
procesului de jefuire al ţării şi de îmbogăţire a ei, şi a oamenilor ei. 
Mafia naţională, care-i cuprinde şi pe oamenii politici, şi-a 
subordonat total instituţiile ţării, guvernul, parlamentul, am putea 
să spunem că este FORŢA DOMINANTĂ ÎN ROMÂNIA ! Am 
putea să spunem că ea conduce România, numai că Funcţia 
esenţială, fundamentală a mafiei naţionale nu este de a conduce, ci 
de a jefui, de a aduna bogăţii, de a pune mâna pe putere, de a ţine 
în cleştele ei oamenii politici, de a manipula ! Mafia naţională este 
cea care face ca Instituţiile fundamentale ale Ţării, Instituţiile ţării, 
în general să nu funcţioneze, să fie total  ineficiente, să funcţioneze 
împotriva bunului mers al economiei,  al societăţii. Ea este cea care 
a distrus Statul ca Instituţie Centrală şi Creier al Sistemului socio-
economic, înlocuindu-l cu un pseudostat sau Antistat, pe care  îl 
utilizează pentru realizarea scopurilor şi ale obiectivelor ei. Ea este 
cea care generează şi întreţine corupţia în România, climatul acesta 
de laşitate, de decadenţă, de putreziciune, de patologie socială,  şi 
de hoţie. Este periculoasă pentru că este inconştientă,  formată 
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dintr-o structură reticulară care adună cei mai periculoşi şi avizi 
indivizi umani din această ţară. Cei mai vicleni, cei mai puternici, 
dotaţi cu o inteligenţă negativă extraordinară. Este periculoasă 
pentru că nu poate fi controlată, nu poate fi distrusă,  nu poate fi 
nici măcar redusă puţin ca  activitate şi eficienţă. Chiar dacă ar fi 
distrusă astăzi, mafia naţională şi transnaţională s-ar reface în cel 
mai scurt timp, tocmai pentru că elementul negativ este mult mai 
puternic şi mai activ în societatea românească. Este periculoasă 
pentru este expresia patologiei psihologiei poporului român, şi 
pentru că se pliază perfect pe aceste patologii, pe relieful social şi 
cultural românesc, pentru că este foarte adaptată mentalităţilor şi 
climatului din societatea românească. Este foarte periculoasă 
pentru că fiind un proces, un fenomen cancerigen, a pus stăpânire 
pe întregul organism naţional, s-a infuzat în toate structurile lui, 
până la baza sa. Este foarte periculoasă pentru că s-a integrat bine 
şi funcţionează perfect în mafia europeană, transnaţională.  Este 
periculoasă pentru ca ea accelerează şi amplifică distrugerile şi 
procesele provocate de marele Război invizibil, al cărui obiect şi 
victimă este întregul Organism naţional. Este periculoasă şi este o 
mare ameninţare pentru naţiunea română din toate punctele de 
vedere. 

Acestea sunt deci cele mai importante Ameninţări la adresa 
României şi a poporului român, nu cele indicate de domnul 
Consilier al Preşedintelui României, Iulian Fota. 

Această lucrare, precizăm o vom  trimite Preşedintelui României, 
primului Ministru,  Preşedintelui Senatului, Parlamentului, SRI, 
CNSAT, Presei. 
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                                                CAPITOLUL X 

CARE SUNT PĂRŢILE TARI,  ATUURILE, 
OPORTUNITĂŢILE,  ŞANSELE, CONDIŢIILE,  

ELEMENTELE POZITIVE PE CARE S-AR PUTEA SPRIJINI 
POPORUL ROMÂN,  CARE ÎL POT AJUTA  SĂ  NU DISPARĂ 

?  CARE ÎL POT AJUTA SĂ IASĂ  DIN ACEASTĂ CRIZĂ 
CUMPLITĂ  DIN CARE ESTE POSIBIL SĂ DISPARĂ ! 

1 

  Oportunitatea numărul 1.1 În primul rând Dumnezeu. Dacă 
Domnul va vrea să ne ajute, ca să ne salvăm, nu vom pieri. Dacă 
Dumnezeu nu mai doreşte ca noi să mai existăm în istorie, nu vom 
mai exista ! Domnul credem că ar dori ca să mai existăm în istorie,  
a. gândimu-ne că suntem un popor blajin, că am dat un mare număr 
de sfinţi, că o mare parte a populaţiei este credincioasă, că am 
suferit şi am pătimit mult în istorie… 

b. că am dat multe jertfe în istorie, că însuşi poporul  dac este o 
jertfă uriaşă, că l-am dat pe Constantin Brâncoveanu, care s-a 
jertfit pentru noi.  

De ce totuşi Domnul nu ar mai vrea să ne ajute, sau chiar  ar dori 
să ne piară de pe faţa pământului ?.  

A În primul rând patologiile poporului român, invidia, axiofagia, 
faptul că în ultimul timp am devenit mai răi, mai hoţi, mai egoişti, 
că  am decăzut moral, că ne-am jefuit  economia, adică agoniseala 
de  un secol a părinţilor şi moşilor noştri, faptul acesta  l-ar face pe 
Domnul să apropie CLIPA CERNERII ŞI A PURIFICARII.   
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B, Suntem dedublaţi, făţarnici, vicleni, setoşi după îmbogăţire fără 
muncă,  leneşi, că ne complăcem în situaţia aceasta de sute de ani,  
că ne-am învăţat cu puţinul şi cu răul,  suntem laşi 

B,  Din păcate nu am învăţat nimic ca popor din istorie. Tocmai 
pentru că am suferit atât demult în istoria noastră,  asta ar fi trebuit 
să ne facă mai buni, mai inteligenţi, mai credincioşi, OR NOI, DIN 
PĂCATE, NE-AM ÎNRĂIT, AM DECĂZUT MORAL ŞI MAI 
MULT.  Dacă punem elementele  POZITIVE ŞI NEGATIVE  în 
balanţă, parcă păcatele şi defectele sunt mai mari ŞI S-AR PUTEA 
CA DOMNUL SĂ ŢINĂ CONT DE LUCRUL ACESTA !. 

C. Datorită păcatelor multe făcute în istoria şi în perioada aceasta. 
Astfel în istorie ne-am trădat şi ne-am omorât conductorii 
(Burebista trădat şi asasinat, Decebal, trădat, când a fost prins s-a 
jertfit,  tatăl lui Ştefan cel Mare, Bogdan Vodă,  omorât de fratele 
său, Aaron, Radu de la Afumaţi, trădat şi omorât de boierii lui, 
Petru Rareş i-a scos ochii fratelui său Aron Vodă, care s-a urcat pe 
tron în numele lui, Constantin Brâncoveanu, trădat de unchiul lui şi 
omorât de turci, Tudor Vladimirescu, trădat de ai lui, şi omorât, 
Cuza trădat, Mareşalul Ion Antonescu trădat şi executat, Nicolae  
Ceauşescu trădat de  ai lui, şi omorât în ziua sfântă de Crăciun, ca 
blestemul care cade pe poporul român să fie mai mare).  Din 1989,  
după căderea lui Ceauşescu, pentru că s-a liberalizat avortul 
femeile române au făcut peste 11 milioane de avorturi, faptul 
acesta fiind un mare păcat. Este ca şi cum ai face cerere lui 
Dumnezeu să  dispari de pe faţa pământului.  De aceea ne vor 
asimila ţiganii, ne vor potopi, fapt care va duce la dispariţia noastră 
ca popor !. Vrem să spunem că aceste mari Păcat săvârşit în istorie,  
pentru că au atras asupra noastră un lung  blestem, ÎL VOR FACE 
PE DOMNUL SĂ NU NE AJUTE ! 
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  D. Faptul că ne-am bătut joc de bogăţiile ţării, este  un alt mare 
păcat şi un alt factor care l-ar face pe Domnul să apropie clipa 
hotărâtă a rezolvării  Problemei româneşti.. Ori, ori ! Ne-a dăruit 
Dumnezeu de toate, cu asupră de măsură, am avut şi avem  şi 
munţi şi câmpii, cu teren agricol bun, ape, bogăţii ale subsolului, 
peisaj frumos, ca să putem avea un turism ca lumea. Ei bine, de 
toate acestea poporul român  (desigur în primul rând clasa 
conducătoare, ea a dat şi tonul şi exemplul tot timpul) şi-a bătut joc 
cum nu a făcut-o nici un alt popor ! Dacă ar fi avut japonezii sau 
nemţii pământul nostru arabil, munţii, apele şi bogăţiile subterane 
le-ar fi preţuit şi le-ar fi  fructificat infinit mai bine decât am făcut-
o noi ! Acest rău  la care ne-am referit acum ne face să ne gândim 
la proverbul românesc, tot răul este spre bine ! Poate că  va veni 
momentul când lucrul acesta, răul acesta ne va  trezi la realitate 
(Dă-i, Doamne, românului mintea a de pe urmă), şi  vom învăţa din 
ce a fost rău în istoria noastră. Acest Rău va fi o lecţie pentru noi, 
şi poate şi pentru alte popoare.  

2.  Atuul numărul 2 care ne poate ajuta să ne salvăm în Istorie, 
după Domnul care ar dori sau nu să ne ajute !.  Un atuu al nostru  
este faptul că  suntem un popor inteligent, foarte creativ. Nefiind 
un popor ofensiv, necheltuindu-ne energia ca să îi cucerim pe alţii 
şi să-i jefuim,  (Domnul să ţină cont şi de lucrul acesta !) să-i 
exploatăm (mai mult ne-am jefuit  pe noi, şi ne-am făcut nouă rău), 
ne-am consumat energie fiinţei naţionale în creaţie. Aceasta este 
explicaţia faptului că am dat o cultură populară extraordinară în 
istoria noastră. Că  am dat Mioriţa, că l-am dat pe Eminescu, pe 
Brâncuşi, etc  Iar dacă nu ar fi existat patologia axiofagiei, şi a 
egoplasmului, care funcţionează împreună, patologii care ne-au 
făcut să ne asasinăm valorile,  am fi dat Culturii Universale   cu 
mult mai mult.  
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3. Atuul numărul 3. Faptul că suntem un popor rezistent, răbdător, 
obişnui cu răul, cu greutăţile,  adaptabil, viclean, atunci când este 
vorba să ne salvăm. (cu binele nu suntem noi obişnuiţi, cu răul din 
păcate ne-am învăţat ca măgarul cu samarul. Îl socotim condiţia 
noastră umană normală).  

4. Atuul 4. faptul că nu am fost un popor care a produs  suferinţe 
altor popoare, că nu am plecat să-i cucerim pe alţii, să le omorâm 
oamenii, femeile, copii, să le jefuim avutul. Că am stat cuminţi în 
banca noastră, cum se spune, şi ne-am văzut de viaţa noastră, de 
moşia noastră, de greutăţile noastre. Faptul acesta s-ar putea să îl 
înduplece pe Domnul să ne ajute şi să ne salveze !. 

                                CAPUITOUL XI 

      DIAGNOSTIC.  CARE SUNT ŞANSELE ROMÂNIEI ŞI 
ALE POPORULUI ROMÂN DE A IEŞI DIN ACEASTĂ CRIZĂ,  
ŞI DE A O DUCE MAI BINE ?.  În situaţia în care se află acum 
România, Sistemul socio-economic românesc,  de 20 de ani 
Obiectul şi Victima celui mai mare Război, (dar mascat),  de la 
războaiele daco-romane din anii 101-102 şi 105-106 încoace, care 
a îngenuncheat această ţară,  timp în care  România a pierdut  peste 
5 milioane de locuitori, deci peste un sfert din populaţia Ţării, iar 
alţi peste 4 milioane de locuitori au emigrat din ţară,  iar alte 2, 4 
milioane de români doresc să lucreze în afară… perioadă în care 
Economii românească a suferit pierderi care depăşesc 1000 de 
miliarde de euro,  moment în care în realitate România nici nu mai 
are economie, pentru că industria, agricultura, transporturile, 
cultura, învăţământul, sănătatea, sunt la pământ,…  moment în care 
criza economică (suntem în iunie 2009)  a făcut ca numărul 
şomerilor să se apropie de 800 de mii,   ca  numărul falimentelor să 
fie foarte mare, …moment în care 80 la sută dintre produsele  
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alimentare sunt importate, iar peste 80 la sută din Societăţile 
economice aparţin Multinaţionalelor,  şi peste 80 la sută din 
capitalul aflat în România  este străin, …când România nu mai are 
bogăţii subterane pentru că le-a vândut pe nimic,  moment în care 
România este ameninţată să intre în imposibilitatea de plăţi,… 
moment în care   politicienii României sunt nişte circari,  interesaţi 
numai de prăduirea ţării şi de sporirea bogăţiilor, fiind total 
incapabili să gândească  măcar o sluţie care să ducă la îndreptarea 
ţării… ROMANIA NU MAI ARE NICI O ŞANSĂ DE A IEŞI 
DIN ACESTĂ CRIZĂ, DIN ACEASTĂ SITUAŢIE 
AUTODISTRCTIVĂ, DIN CAPCANA SOCIO-ECONOMICĂ ŞI 
ISTORICĂ ÎN CARE A FOST ÎMPINSĂ. 

Situaţia în care  România şi societatea românească se află acum se 
va înrăutăţii. Politicienii se vor certa între ei, acuzându-se unul pe 
altul (trebuie spus că această certuri, şi această luptă pentru putere,  
între partide, şi găştile care fac parte din partide, nu sunt decât o 
tehnologie a Războiului mascat. Ce s-au mai certat şi luptat între 
ei, ce tărăboi au mai făcut acuzându-se  de cele mai mari ticăloşii, 
trădări şi crime, CDR şi PSD, apoi PDL şi PNL, PDL şi PSD şi ce 
se vor mai război între ele până la alegerile Prezidenţiale ! Iar dacă 
nu vor fi „desfiinţate” de populaţia Ţării şi scoase de pe scena 
politică, pe cale democratică, prin alegeri parlamentare, pentru a 
veni în locul lor un Partid  serios, format din oameni patrioţi, 
muncitori şi cinstiţi, care să dorească să salveze România şi să 
ajute poporul român, aceste partide se vor certa între ele până când 
vor distruge România !  Până când, chipurile Uniunea europeană se 
va convinge că noi suntem neguvernabili, că nu suntem capabili să 
ne guvernăm, ceea ce este foarte adevărat, ŞI ATUNCI NE VOR 
GUVERNA EI ! Acesta a fost şi Obiectivul pe care  sunt foarte 
aproape să-l atingă !  
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    ÎN FINAL MAI ATENŢIONĂM ÎNCĂ O DATĂ TOATE 
INSTITUŢIILE ROMÂNEIEI, PE TOŢI CEI CARE MAI ŢIN LA 
ŢARA ACEASTA, CĂ ROMÂNIA SE AFLĂ ÎNTR-UN MARE 
PERICOL, ÎNTR-O FUNDĂTURĂ ISTORICĂ FOARTE 
PERCULOASĂ,  CĂ POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA SUNT 
FOARTE BOLNAVE, ŞI CĂ ESTE BINE SĂ ÎNCEPEM SĂ NE 
GÂNDIM LA SALVAREA POPORULUI ŞI A ROMÂNIEI ! 

FIE CA DOMNUL SĂ AJUTE ACEST POPOR ÎN ISTORIA LUI 
! DOAMNE AJUTĂ ! 

Iunie 2009 

 

                                ULTIMUL CAPITOL 

 

      ACEASTĂ SCRISOARE DE CONSILIERE fost  finalizată şi 
trimisă Preşedintelui României, Primului Ministru, Paramentului, 
Ministerului Apărării, SRI, CNSAT în  perioada imediat următoare 
publicării interviului domnului Iulian Fota, Consilierul 
Preşedintelui României pe probleme de apărare în ziarului Ziua.  În 
zile următoare publicării  Interviului în ziarul Ziua, interviul a fost 
publicat   şi comentat  şi  în alte cotidiene…. 

      Nu ştim dacă dl Fota l-a informat pe Preşedintele României 
despre existenţa acestei Scrisori de Consiliere Răspuns la Interviul 
dat de domnia sa în presă. Nu ştim nici  ce-au  gândit Primul 
Ministru, Ministru Apărării , cei din CNSAT, citind această 
lucrare. La sfârşitul lunii iulie această Scrisoare-Răspuns la 
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Interviul domnului Fota, şi care se ocupă de Problema apărării, a 
conservării în istorie a poporului român şi a României,  adresată 
Principalelor Instituţii ale Ţării a  fost tehnoredactată sub formă de 
carte, adică sub forma pe care o vedeţi acum… Cert este că singura 
Instituţie care ne-a răspuns oficial, răspuns formulat într-o frază, 
mulţumindu-ne pentru preocuparea noastră, a fost cancelaria 
Primului Ministru. Celelalte Instituţii nebinevoind a ne răspunde 

 

 Aşa după cum se ştie  ziua de 15 septembrie a fost o zi foarte 
importantă în politica românească, pentru că în această zi Guvernul 
şi-a asumat răspunderea în parlament pe cele trei Legi, Legea 
Educaţiei, legea Proiectului Unic de salarizare, şi Legea reducerii 
personalului din Instituţiile administrative… Gestul domnului Emil 
Boc, şi al Guvernului de a-şi asuma răspunderea pe aceste legi 
departe de a  curajos este aventuros şi inconştient… 

       Legea educaţiei, în forma în care a fost votată în parlament, 
am putea spune că nu aduce nimic nou faţă de reformele 
anterioare. BAC nu mai constă acum din cinci probe ci doar din 
trei ( modificarea aceasta a  numărului materiilor la care se dă 
BAC-ul au făcut-o mai mulţi miniştri ai educaţiei. Bineînţeles că 
Învăţământul a continuat să meargă din rău în mai rău. Pentru că 
aceste modificări nu au produs la rândul lor efecte pozitive, ci mai 
mult efecte negative, mai multă derută în minţile elevilor), Şcoala 
generală devine din nou de 10 clase,  aşa cum a mai fost în 
perioada comunistă,  iar grupa pregătitoare de la Grădiniţă devine 
obligatorie. Şi asta a mai fost. În perioada comunistă, când existau 
grădiniţe, educatoare şi locuri în grădiniţe suficiente şi când 
Grădiniţa, ca prima treaptă a şcolarizării era obligatorie. 
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 Legea salarizării unice este o lege total nedreaptă, iar singurul 
lucru pe care l-a reuşit a fost să învrăjbească între ele categoriile 
socio-profesionale, să creeze haos  şi tensiuni. 

 Iar legea Reducerii salariaţilor din instituţiile administrative,  şi a 
agenţiilor guvernamentale este mai mult de faţadă. 

2. Tot în această zi de 15 septembrie Preşedintele Ţării, domnul 
Traian Băsescu a ţinut o cuvântare în parlament. Am avut răbdarea 
să ascultăm toată cuvântarea de două ore şi mai bine. 

 Am fost pur şi simplu stupefiaţi, oripilaţi. Cuvântarea aceasta a 
domnului Băsescu ni l-a amintit pe Nicolae Ceauşescu.  Atât prin 
lungimea ei, prin stilul ei de a bate apa în piuă şi de a nu spune 
nimic, cât şi prin numărul mare de realizări, adică de victorii  
obţinute de poporul român în această perioadă! Dar ne-am adus 
aminte şi că la fel Primul Ministru  Tăriceanu, când  vorbea despre 
realizările sale ca Prim ministru, şi când şi-a prezentat „realizărili”, 
la fel s-a lăudat şi el ca şi Traian Băsescu. La fel face şi domnul 
Emil Boc atunci când vorbeşte despre perioada aceasta în care el se 
află la guvernare… Deşi Economia românească este la pământ, 
deşi România este în colaps, deşi mii de oameni se sinucid  din 
cauza sărăciei şi a disperării, deşi criza face ravagii în economie şi 
în vieţile oamenilor, ei bine, pentru toţi Primii Miniştri şi 
Preşedinţii României,  perioada cât au fost ei la conducerea Ţării, 
sunt perioade de mari realizări. De succese, când oamenii au dus-o 
bine, nivelul de trai a crescut, când realizările în economie şi 
progresul ţării sunt evidente. Te uiţi la ei cu câtă seriozitate 
vorbesc, cu câtă neruşinare te mint în faţă ! Şi nu-ţi vine să crezi ! 

      Traian Băsescu a ţinut să precizeze că el şi-a conceput această 
Cuvântare, şi a prezentat-o în Parlament, pentru că ea, Cuvântarea 
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lui va fi tipărită în Monitorul Oficial. A ţinut ca imaginea  
perioadei cât s-a aflat el la conducerea Ţării,  să rămână în istorie 
aşa cum o prezintă el acum,  aşa cum o va arăta Cuvântarea sa din 
Monitorul oficial,  ŞI NU AŞA CUM O PREZINTĂ PRESA. 

     Deşi imaginea obiectivă a perioadei cât a fost el la conducerea 
Ţării este cea prezentată de presă. Adică a fost o perioadă neagră în 
istoria noastră, când declinul economiei a continuat, când oamenii  
au plecat masiv din ţară, când nivelul de trai a scăzut, când 
numărul şomerilor a crescut, când umilinţa şi disperarea oamenilor  
au devenit de nesuportat. Când politicienii au continuat să jefuiască 
şi să fure ca să se îmbogăţească şi mai mult Ţara, când mafia 
transpartinică şi transnaţională au stors-o ca pe o lămâie. 

Aceste două evenimente politice care s-au petrecut în ziua de 15 
septembrie 2009 în Parlament ne spun nouă următoarele lucruri. 

1. Oamenii politici  din ţara aceasta sunt absolut incapabili să 
reflecte  corect, obiectiv situaţia, tragedia acestui popor. Pentru că 
pe ei nu-i interesează soarta oamenilor, CI DOAR IMAGINEA 
LOR, DOAR INTERESUL LOR DE A RĂMÂNE LA PUTERE. 
2.  Oamenii aceştia sunt absolut inconştienţi, sunt bolnavi de 

patologia pe care noi am denumit-o egoplasmul. Aceasta este 
patologia egoului mărit, umflat, a lui „eu şi numai eu să fiu la 
putere, eu şi numai eu să  adun cât mai multă avere. Nu mă 
interesează nimic în afară de persoana şi interesele mele. Pentru 
mine Ţara, poporul român nu există”. Egoul acestor oameni este 
canceros, este bolnav de cancer. De aceea ei nu mai au nici instinct 
de conservare, nici capacitatea de a reflecta realitatea obiectiv, şi 
desigur nici capacitatea de a găsi soluţii care să scoată Ţara din 
criză. 
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3.  Că ei în realitate sunt un pericol pentru ţară.. Şi că nu mai 
putem aştepta nimic bun de la ei. 
4. Că poate să-i consilieze şi Dumnezeu, şi o Mie de Birouri 

de Viitorologie şi de Institute de studii viitoriste, ei sunt total 
imuni, autişti la ce li se spune, şi vor face tot timpul ce vor dori şi 
ce vor voi ei să facă. 

 

    Acum înţelegem de ce toţi Preşedinţii pe care i-a avut România 
după 89, şi toţi Prim Miniştrii, deşi mulţi ne-au răspuns că au 
primit Materialele noastre şi chiar ne-au mulţumit, AU FĂCUT DE 
FAPT TOT CE AU ŞTIU EI. Acum înţelegem că oamenii aceştia 
sunt de neconsiliat. Că de fapt ei sunt bolnavi psihic de patologiile 
pe care noi le-am denumit-o Egoplasm şi Inteligenţă negativă. Şi 
cu toate acestea  vom continua în viitor să-i bombardăm cu 
Scrisorile şi Memoriile noastre de consiliere. Noi asta  am făcut şi 
vrem să  facem în continuare, să-i consilie, adică să-i sfătuim, să le  
oferim soluţii bune, pentru a lua decizii bune. Mai pe româneşte să 
le spunem cum ar fi bine să facă ei, să procedeze, ce decizii să ia,  
(şi ce decizii să nu ia) ce soluţii să adopte pentru ca Ţării şi 
poporului român să le meargă mai bine ! Prea ne merge nouă, 
românilor rău, şi nu de 20 de ani, ci de 70 de ani, şi asta numai şi 
numai din cauza oamenilor politici români ! 

   Poporului român şi României le-au mers rău în primul rând din 
cauza oamenilor politicii. Politicienii  actuali şi viitori să bage bine 
la cap ideea aceasta, ce spunem noi acum !  Va veni o dată şi o 
dată momentul când vor răspunde în faţa istoriei, a poporului 
român şi a lui Dumnezeu, aşa cum au răspuns soţii Ceauşescu. 
Observăm îngroziţi că  mai toţi oamenii politici români se 
comportă asemănător soţilor Ceauşescu. Adică sunt interesaţi 
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numai de puterea lor, de gloria lor, de interesele lor, iar de 
Economie, de Poporul român şi de Naţiune nu le pasă absolut 
deloc ! Noi îi avertizăm dur, le spunem adevărul crunt în faţă, cine 
îşi permite să se joace cu sorta poporului român aşa cum s-au jucat 
Ceauşeştii (în general cine îşi permite să se joace cu destinele 
popoarelor şi ale naţiunilor ) ca ei vor păţii ! Va veni negreşit 
ceasul, clipa când vor răspunde !  Şi că la fel de vinovaţi ca 
Preşedinţii şi Primii Miniştri  de tragedia poporului român, de jaful 
ţării,  sunt toţi prim miniştri, toţi parlamentarii şi toţi consilierii 
acestora ! Acesta este Adevărul ! Fie ca Domnul să aibă în 
continuare în paza lui Poporul român şi România ! Domnul să ne 
ajute în toate ! 

 

18.sept 2009. 

 

 

CÂTEVA CUVINTE DESPRE AUTOR ŞI OPERĂ 
 
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 
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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 este la ora actuală unul dintre scriitorii români 
cu cea mai vastă şi profundă operă. Tipul scriitorului total, şi al 
omului total, Stefan Dumitrescu a dat romane care vor avea 
celebritatea romanelor lui Marquez, piese de teatru care ne vor 
cutremura conştiinţa veacuri de aici înainte, eseuri cu un orizont al 
sintezei impresionant, o “Istorie a dramaturgiei româneşti” dar şi 
poezii pentru copii de o gingăşie infinită. În volumul de faţă, un 
volum de poezie impresionant, ţipându-şi dragostea lui pentru 
Basarabia, dar si conştiinţa de “RANĂ” adâncă a fiinţei naţionale, 
Ştefan Dumitrescu ne aduce în modul cel mai dureros aminte că 
suntem români, că suntem o FIINŢĂ cu Simţirea şi Conştiinţa 
îndoliată ! 
FRANCESCA PINI, lector universitar , 1994 


