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PENTRU CONTEMPORANI, DAR ŞI PENTRU GENERAŢIILE 

VIITOARE. 
 
     Suntem în vara anul 2010,  (lunile iunie şi iulie) situaţia economică  şi 
socială a României este catastrofală. Mai mult decât catastrofală. Partidul 
Democrat Liberal aflat la guvernare (cu Traian Băsescu  Preşedinte al 
României şi cu Emil Boc, Primul Ministru) a hotărât în luna aprilie că  
soluţia cea mai bună, Calea, Metodă cea mai eficientă de a ieşi din Criza 
Financiară şi Bugetară, în care se scufundă România, este tăierea  
salariilor bugetarilor cu 25 la sută şi a pensiilor cu 15 la sută. 
    A urmat o reacţie foarte violentă şi de mari dimensiuni  din partea 
sindicatelor şi a pensionarilor, a societăţii civile... Au fost mitinguri, greve, 
demonstraţii impresionante…În ziua în care Parlamentul trebuia să 
valideze Măsura de reducere a salariilor şi a pensiilor zeci de mii de  
pensionari şi demonstranţi, sub conducerea Marilor Federaţii Sindicale,  
au înconjura Parlamentul, pe o căldură caniculară, cu un lanţ viu format 
din corpurile demonstranţilor. Jandarmii  au făcut cu greu  faţă presiunii 
demonstranţilor care voiau să intre în Parlament. Peste puţin timp, Palatul  
Cotroceni  a fost şi el luat cu asalt de către pensionari şi demonstranţi.. 
     Rezultatul a fost că   Paramentul a validat Măsurile luate de Guvernul 
României, (pentru că nu   s-au întrunit 236 de voturi împotriva acestor 
Măsuri, lipsind doar 8 voturi ca să fie 236) pentru scoaterea Economiei din 
criza financiară şi bugetară, prin Metoda reducerii  salariilor şi a pensiilor, 
deşi în Parlament numărul voturilor împotriva acestor Măsuri a fost mai 
mare decât numărul celor de la PDL care au votat pentru  validarea cestor 
Măsuri. O ciudăţenie parlamentară,  desigur, odată ce numărul celor care 
au votata împotriva acestor Măsuri a fost mai mare decât numărul 



 5 

voturilor care au susţinut această Măsură. Şi totuşi această Măsură a fost 
validată de parlament. 
       A urmat o Moţiune de cenzură împotriva acestor Măsuri (subliniem 
de reducere a salariilor bugetarilor cu 25 la sută şi a pensiilor cu 15 la 
sută) introdusă în parlament de către Partidul Social Democrat şi susţinută 
de Partidul Liberal Naţional…Au lipsit doar 8 voturi ca aceste Măsuri să 
fie invalidate, situaţie în care guvernul ar fi trebuit să cadă. 
    A mai existat din nou o demonstraţie a pensionarilor în faţa Palatului 
Cotroceni împotriva acestor Măsuri în ziua în care Preşedintele României 
trebuia să semneze, să aprobe această Măsură de reducere a salariilor şi a 
pensiilor.  Demonstraţia a fost impresionantă, cutremurătoare. Pensionarii 
au  luat cu asalt pur şi simplu palatul Cotroceni, reuşind să  rupă şi să 
disloce cordonul  de pază. Astfel că au fost chemate în ajutor întăriri.  Şi 
au venit într-adevăr în ajutorul jandarmilor care apărau Palatul Cotroceni 
alte forţe  de ordine  dotate cu tunuri cu apă. 
   Partidul Social Democrat, PSD, a trimis  pentru invalidare Legea prin 
care se reduceau salariile şi pensiile Curţii Constituţionale, ca fiind Ilegală. 
Curtea Constituţională a invalidat Articolul din Lege care prevedea 
reducerea pensiilor cu 15 la sută, dar a validat  în schimb Articolul prin 
care salariile bugetarilor  erau reduse cu 25 la sută. 
 
    În cazul acesta Guvernul,  pentru că reducerea pensiilor cu 15 la sută a 
fost invalidată, ca să strângă, să aducă totuşi mai mulţi bani la buget a 
mărit  teve-aul de la 19 la sută la 24 la sută, fapt care va duce automat la 
creşterea preţurilor, implicit la creşterea  inflaţiei. La producerea unui 
mare număr de falimente ale întreprinderilor mici şi mijlocii ! ! 
      Aceasta însemnând că pentru români vor veni vremuri tot mai grele, 
sărăcia va creşte în România, oamenii vor fi tot mai disperaţi, tot mai 
necăjiţi, tot mai umiliţi…Că tot mai mulţi români îşi vor lua lumea în cap 
şi vor pleca din ţară, pentru că în  România nu se mai poate trăi, pentru că 
în România omul nu mai poate nici măcar să supravieţuiască. 
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                                                         2 
S-A ÎNTÂMPLAT O MARE NENOROCIRE. 

 
ÎN REALITATE GUVERNUL ROMÂNIEI NU VREA 

SĂ SCOATĂ ROMÂNIA DIN CRIZA FINANCIARĂ ŞI BUGETARĂ, 
CI S-O AFUNDE ŞI MAI RĂU. 

 
FAPT CARE VA ÎNRĂUTĂŢI SITUAŢIA POPORULUI ROMÂN, 

ŞI VA PRODUCE SUFERINŢE INCOMENSURABILE  ROMÂNILOR 
 
    S-a întâmplat deci încă un lucru foarte grav în istoria noastră. S-a 
întâmplat cu adevărat o Mare nenorocire în o istoria noastră. Cu mai mult 
timp înainte ca Guvernul României, (Emil Boc Premier) la Propunerea şi  
presiunea Preşedintelui Traian Băsescu, să ia aceste Decizii, de reducere a 
salariilor cu 25 la sută, şi a pensiilor cu 15 la sută, BIROUL DE 
VIITOROLOGIE DE LA BUCUREŞTI a anunţat atât Preşedinţia 
României, (pe Preşedintele ţării, pe consilierii domnului Băsescu), pe 
Primul Ministru, pe Directorul SRI, pe Ministrul Apărării că în cadrul 
Biroului de Viitorologie de la Bucureşti a fost descoperită o Metodă (până 
la acel moment păstrată secretă) foarte simplă, şi foarte uşor de aplicat în 
practică, prin care România (de fapt oricare Ţară, Grecia, Portugalia, 
Spania, Italia, care se află în această situaţie, de criză financiară şi 
bugetară) poate să iasă din această Criză financiară şi bugetară, fără să 
reducă salariile  oamenilor şi pensiile, şi fără să dea afară oamenii din 
slujbele în care lucrează (minus pe cei din aparatul de stat, care este o 
imensă caracatiţă mafiotă, umflată cu  oameni clientelari sau cu rude, care 
nu au nici un rost, în afară  aceluia de a nu face nimic şi de a mânca banii 
statului). 
 
      Cu alte cuvinte, încă înainte de Paşti (4 aprilie 2010) Biroul de 
Viitorologie de la Bucureşti, care şi-a  asumat (fără să fie plătit, dar nici  
nu i s-a cerut să facă lucrul acesta) de foarte mulţi ani Consilierea 
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Preşedinţiei României, a Guvernului, a Ministerului Educaţiei, a 
Paramentului, a Sindicatelor,  (pe care o face continuu, cu asiduitate) a 
anunţat Preşedinţia României, deci pe Preşedintele României, pe Primul 
Ministru al României, domnul Emil Boc (deci Guvernul României), pe 
Directorul SRI, dl George Maior, şi pe Ministrul Apărării, trimiţându-le pe 
adresele de e-mail ale Instituţiilor mai sus numite, Telegrama, Informaţia 
că BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREŞTI A 
DESCOPERIT O METODĂ, FOARTE SIMPLĂ, TOTAL 
NECOSTISITOARE, ŞI UŞOR DE APLICAT ÎN PRACTICĂ, PRIN 
CARE ROMÂNIA POATE IEŞI DIN CRIZA FINANCIARĂ ŞI 
BUGETARĂ, ÎN MAXIMUM DOUĂ SĂPTĂMÂNI, FĂRĂ SĂ LE FIE 
REDUSE SALARIILE BUGETARILOR ŞI  PENSIILE OAMENILOR, 
ŞI FĂRĂ SĂ FIE  DAŢI AFARĂ OAMENII DIN SLUJBE. FĂRĂ SĂ 
FIE MĂRIT TEVEA-UL, SAU COTA UNICĂ, ori alte taxe. Cu alte 
cuvinte Descoperirea aceasta extraordinară  este o mană cerească atât 
pentru Guvern, pentru Preşedinţie, pentru Sindicate, cât şi pentru 
poporul român, pentru bugetari şi pentru pensionari. Pentru destinul 
României ! 
 Dar este posibil aşa ceva ? Da este ! 
 Există deci această Metodă, ea a fost descoperită în cadrul Biroului de 
Viitorologie de la Bucureşti, şi Preşedintele României şi Primul Ministru, 
Directorul SRI şi Ministrul Apărării au fost informaţi despre această 
Metodă, care  ar fi salvat România. Care ar fi scos România din criza 
Financiară şi bugetară, fără ca românii să mai sufere atât de mult.  Fără ca 
să mai existe mitinguri şi demonstraţii, deci fără ca Ţara să fie dată peste 
cap, să fie create mari tensiuni şi revolte în societatea românească. 
      Dacă ar fi fost aplicată în  practică Metoda descoperită de către Biroul 
de Viitorologie de la Bucureşti,  1. România ar fi ieşit în două săptămâni 
din această criză Bugetară şi Financiară, în linişte şi fără nici o bătaie de 
cap, şi 2,  Societatea românească nu ar mai fi fost  dată peste cap, şi nu ar 
mai fi existat demonstraţiile şi grevele acelea dramatice, imense, care au 
agitat atât de mult întreaga populaţie românească, pentru că salariile şi 
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pensiile nu ar mai fi fost micşorate, 3 Economia românească şi-ar fi reluat 
dezvoltarea,  4, Ar fi fost creat un mare număr de locuri de muncă, 
permiţându-le românilor plecaţi peste hotare să vină şi să muncească în 
Ţara lor, şi 4. Oamenii nu ar mai sta cu frica în suflet că nu le ajung banii 
ca să poată să se descurce.  Românii nu ar mai trăi în starea aceasta de 
stres, care duce la boli psihice, la jafuri şi asasinate pentru o bucată de 
pâine, pentru bani, ca şi la numărul mare de sinucideri la care  a ajuns 
societatea românească 
 
                                                3 
     ÎNTREBAREA ESTE ACEASTA : DE CE AU PREFERAT 
PREŞEDINTELE ŢĂRII ŞI PRIMUL MINISTRU, GUVERNUL 
ROMÂNIEI, CONSILIUL SUPREM PENTRU APĂRARE AL ŢĂRII 
SĂ APLICE soluţia cea mai proastă, soluţia cea mai criminală pentru a 
ieşi din această Criză ? Când de fapt Soluţia adoptată de ei, va accelera şi 
mai mult involuţia Sistemului socio-economic românesc. Şi nu va fi deci 
în nici o un caz o Soluţie, o ieşire a României din criză, ci dimpotrivă, o 
afundare  şi mai mare a ţării şi a societăţii româneşti în criza financiară, 
economică, socială, morală etc. ! 
      Mai ales că Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le-a arătat 
limpede în Scrisorile de consiliere  trimise Preşedintelui României, 
Primului ministru, Directorului SRI, Ministrului Armatei, 
Ministerului Armatei deci, că Soluţia preconizată de  Preşedinte şi de 
Primul Ministru, (adică reducerea cu 25 la sută a salariilor şi cu 15 la 
sută a pensiilor)  nu numai că nu va scoate România din criza 
Financiară şi Bugetară, în care ne găsim, dar o va afunda şi mai mult . 
      DE CE AU VRUT EI OARE SĂ-I FACĂ RĂU ŢĂRII ŞI 
POPORULUI ROMÂN, CA ŞI CUM NU AR FI DESTULĂ 
SĂRĂCIE ŞI SUFERINŢĂ ÎN ŢARA ACEASTA ?  De ce au vrut ei 
să tensioneze, să revolte societatea românească împotriva lor, să 
stârnească atâtea demonstraţii, mitinguri, greve, adică să creeze atât 
de mult haos şi tensiune în Ţară ? De ce  au dorit ei să se ajungă la 
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revolte şi la lupte de stradă, la crearea unei situaţii revoluţionare, la 
haosificarea şi îmbolnăvirea şi mai gravă a societăţii româneşti ? 
Când lucrurile se puteau rezolva foarte uşor, prim Metoda 
descoperită de noi ?  Iată o Întrebare gravă, care ne pune pe gânduri ! 
 
      Problema aceasta este foarte importantă, şi ar fi bine să răspundem la  
această întrebare. (dar mai ale să rezolvăm Problema crizei cât mai 
grabnic)  Pentru că şi PSD-eul a propus ca soluţie de ieşire din criză 
Impozitarea progresivă  a veniturilor, o soluţie mai  umană şi mai bună 
decât Soluţia propusă de Traian Băsescu şi Emil Boc. Şi PNL a propus şi 
el un număr de soluţii de a ieşi din această criză…. Însă şi aceste Soluţii au 
fost respinse de către Guvern. 
        Noi credem că nici soluţia propusă de PSD, nici Soluţia propusă de 
PNL nu scot România din Criza generală, foarte profundă, în care ne 
scufundăm, şi nici din criza Financiară şi Bugetară, dar oricum sunt soluţii 
mai umane decât cea propusă de Traian Băsescu. Dar dacă Guvernul a 
respins Soluţiile propuse de PSD şi de PNL, pentru că acestea sunt Partide 
concurente, şi deci  Guvernul s-ar fi pus într-o situaţie proastă în faţa 
alegătorilor, DE CE A RESPINS  SOLUŢIA, METODA PROPUSĂ DE 
BVB, CARE ERA CEA MAI BUNĂ, propunere care le-a fost transmisă 
în mod secret ? şi pe care puteau s-o adopte ca fiind a lor ! Li s-a făcut 
această propunere.  DE ce nu au adoptat această Propunere, care era foarte 
bună şi pentru ei ? (că nu mai aveau atâta bătaie de cap, nu se 
compromiteau, nu vedea lumea cât de cinici şi de  inconştienţi, de proşti, 
de neprofesionişti sunt, şi nu aveau să scadă în sondaje)  
     Ne-a intrigat acest fapt: de ce ţine Traian Băsescu (şi omul său, Emil 
Boc, Primul Ministru)  morţiş, cu atâta insistenţă, ca să fie APLICATĂ 
SOLUŢIA CEA MAI DISTRUCTIVĂ, CEA MAI REA, CARE VA 
DISTRUGE ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ŞI MAI MULT, ŞI CARE 
VA PRODUCE MARI SUFERINŢE ROMÂNILOR ? Care amanetează 
România pe zeci de ani şi compromite total viitorul poporului român ? 
 Întrebare  este cutremurătoare şi trebuie să-i găsim  neapărat răspunsul ! 
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      Un alt fapt ne-a intrigat şi mai tare. Această descoperire a noastră, 
Descoperirea Metodei  prin care Ţările (România, Grecia, Portugalia, 
Spania),  pot să iasă din Criza financiară şi bugetară, într-un timp record, 
de numai două săptămâni, fără nici un cost, punând Sistemul economic 
naţional pe o Linie de evoluţie, pe o traiectorie ascendentă de dezvoltare, 
este desigur o Mare Descoperire pentru care  România ar putea primi 
Premiul Nobel pentru economie ! La aceasta adăugăm, faptul că 
descoperirea acestei Metode are beneficii incalculabile, produce un  număr 
de efecte benefice enorme, în toate domeniile, la toate nivelele Sistemului 
socio-economic ale societăţii şi ale viitorului... Şi salvează Economiile şi 
Societăţile umane de la pierderi materiale, financiare, de resurse imense, şi 
de munţi de  suferinţă !  
        În primul rând că Metoda descoperită scoate Ţara din starea de criză 
financiară, economică şi bugetară, că scoate Sistemul economic din  
situaţia de declin, de involuţie şi îl propulsează pe o linie de evoluţie. În al 
doilea rând creează un mare  număr de locuri de muncă, şi în al treilea 
rând nu îi mai stresează, nu îi mai torturează pe sărmanii oameni cu 
ameninţarea  reducerii salariilor, a pensiilor, şi a şomajului, şi nu în 
ultimul rând ridică foarte rapid nivelul de trai. 
    Deci această Mare descoperire  era şi este o adevărată mană 
cerească pentru naţiunile şi popoarele aflate în Criză economică, 
financiară, bugetară ! Le salvează de la mari pierderi economice şi de la 
mari suferinţe psihice şi morale, le scoate din starea de criză şi le introduce 
pe o linie evolutivă, de dezvoltare economică. ! Ceea ce ace este 
extraordinar de important ! 
 
    Aşa cum am afirmat mai sus, despre descoperirea Metodei  prin care 
ţările pot să iasă din criza financiară şi bugetară fără să fie reduse salariile 
şi pensiile, am spus, şi subliniem acest lucru, că am anunţat Preşedinţia 
României, Guvernul, SRI, Ministerul Apărării, Paramentul, Sindicatele… 
Dar şi Presa. 
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 Biroul de Viitorologie  le-a transmis pe Internet  Marilor Confederaţii 
sindicale că există o Metodă foarte simplă, prin care România poate ieşi 
din criza financiară şi bugetară în nici două săptămâni, fără nici un cost, şi 
fără să li se  micşoreze oamenilor salariile şi pensiile. Deci, un popor 
întreg este scutit de greve, de demonstraţii, de tensiuni sociale, de sărăcie, 
de disperare,  de suferinţă ! 
       Nici sindicatele nu  au fost interesate de descoperirea Metodei care ar 
fi făcut ca România să iasă din criza financiară şi bugetară fără să li se 
micşoreze oamenilor salariile şi pensiile ! 
 
    Bine, dar am informat şi presa, cotidianele centrale Adevărul, România 
Liberă, Gândul, Curentul, cele două posturi tv de ştiri Realitatea şi Antena 
3 despre Descoperirea acestei Metode extraordinare, care ar fi salvat 
România din această situaţie catastrofală. De necrezut, dar nici aceste 
Publicaţii nu au suflat nici un cuvânt despre descoperirea acestei Metode. 
Le-am propus chiar să le vindem integral drepturile de autor ale acestei 
Descoperiri ! 
        Concluzia care se impune este aceasta : o Forţă din afară, şi anume 
Marile Bănci internaţionale, FMI, Banca Mondială, le impun 
Preşedinţiei României, Guvernului român această politică de jefuire 
economică a României. De sărăcire a României. Că această  Indicaţie 
venită din afară ESTE DE FAPT O MODALITATE MASCATĂ A 
RĂZBOIULUI FINANCIAR ŞI ECONOMIC A CĂRUI VICTIMĂ 
ESTE ÎNCĂ DIN 1990 ROMÂNIA, LA TOATE NIVELELE SALE. ŞI 
ALTE ŢĂRI  ŞI POPOARE DESIGUR ! 
      Marile Confederaţii Sindicale la rândul lor au  avut ca Indicaţie,  ca 
Sarcină din afară  înteţirea luptei  sindicale pentru a crea şi mai multă 
tensiune şi mai mult haos în ţară. (Formă modalitate a războiului 
psihologic, social, informaţional mascat) Şi nu pentru a rezolva cu 
adevărat problemele sindicaliştilor ! (A dus la vreun rezultat încrâncenarea  
luptei sindicale, s-au soldat cu vreun efect pozitiv toate mitingurile şi 
grevele, demonstraţiile care au avut loc până acum ? Şi care au însumat o 
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cantitate enormă de energie  şi tensiune psihică pierdute în zadar ?. Cu 
energia acestor demonstraţii se puteau construi toate autostrăzile din 
România !  Dimpotrivă mitingurile, grevele, demonstraţiile organizate de 
către Sindicate nu au dus la nici un rezultat pozitiv. Decât la înrăutăţirea şi 
mai dramatică a  ECONOMIEI ROMÂNEŞTI, A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, 
A SĂNĂTĂŢII  ŞI A VIEŢII OAMENILOR ! 
    În acelaşi timp vedem că presa are  interdicţie de a  nu anunţa 
această Descoperire care ar da peste cap Planurile Marilor Bancheri 
internaţionali. Pentru că în realitate această Criză financiară şi economică 
mondială, ca şi cea din perioada 1928-32, nu este altceva decât o Formă de  
Mascată de Război economic proiectată şi aplicată în practică tot de Marii 
Bancheri internaţionali, prin intermediul Guvernelor naţionale în care îşi 
au implantaţi oamenii lor.. 
 
     Deci aşa ne explicăm noi faptul  că deşi a fost descoperită Metoda prin 
care  România (Grecia, Portugalia, Spania, oricare ţară din lume aflată în 
criză financiară şi economică) ar putea să iasă în două săptămâni, fără nici 
un cost, şi fără să reducă salariile şi pensiile românilor, din Criza 
financiară şi bugetară, care ne distruge din punct de vedere economic şi 
social, DESPRE ACEASTĂ METODĂ NICI PRESA NU A VORBIT, 
NICI SINDICATELE NU AU SCOS UN CUVÂNT. Iar Instituţiile ţării, 
începând cu Preşedinţia şi Guvernul României au tăcut mâlc ! 
 
                                                       4 

 
DE FAPT CE ESTE ACEASTĂ CRIZĂ FINANCIARO-ECONOMICĂ 

ŞI BUGETARĂ  
 ÎN CARE SE AFLĂ ROMÂNIA ? ÎN REZOLVAREA EI TREBUIE  

PORNIT DE LA CAUZELE CARE AU PRODUS-O. 
 
       Aşa după cum se ştie, Biroul de Viitorologie de la Bucureşti a 
formulat încă din anii 1990 Teoria că România, după căderea lui 
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Ceauşescu, nu a intrat pe o Cale istorică  bună.  Nu a intrat pe o Cale de 
dezvoltare şi evoluţie  pozitivă, nu se află pe o Cale socială  morală, 
educaţională bună. 
       Ci că România, Economia şi Societatea românească, 
Învăţământul, Cultura au fost introduse pe o Cale negativă, care ne 
va duce la  autodistrugere. Biroul de Viitorologie a formulat Teoria că 
după căderea  regimului Comunist Întregul Organism românesc a 
devenit Obiectul şi Victima unui mare Război Mascat, Invizibil 
format dintr-o Sumă şi dintr-o Sinteză de Războaie : informaţionale, 
psihologice, financiare, economice, morale, culturale, educaţionale, 
sistemice… Că acest Război Mascat sau Invizibil, în care Agresorul îţi 
apare  ca prieten, este mult mai periculos şi mai distructiv decât un Război 
Militar, care se poartă pe faţă…şi că  în perspectivă va distruge industria, 
agricultura, economia românească, societatea, cultura pentru a transforma 
România şi populaţia ţării într-o Piaţă de desfacere pentru Economiile 
occidentale, pentru Multinaţionalele care aparţin Marii Finanţe 
Mondiale…Pentru a crea  un mare număr de şomeri, ce urmau apoi să 
emigreze în ţările din occident, pentru a lucra ca mână ieftină de lucru în 
ţările occidentale. 
 Pentru a sărăci poporul român şi al aduce într-o stare de haos, de tensiune, 
ca să poată  să dezmembreze Ţara, urmând să fim desfiinţaţi în istorie ca 
popor.  
Cei care au conceput acest Război mascat împotriva României şi a 
poporului român,  şi-au atins obiectivele în proporţie de 90 la sută. 
Subliniem că actualele Partide Politice aflate  în Parament sunt un Pericol 
pentru România, fiind total incapabile să aducă nici cea mai mică soluţie 
de salvare a Ţării. Românilor trebuie să le fie clar acest lucru !  
    Aceste Măsuri luate de Guvernul Băsescu-Boc de reducere a salariilor 
cu 25 la sută şi a pensiilor cu 15 la sută vor  distruge şi mai mult 
economia, vor sărăci şi mai mult poporul român, vor izgoni şi mai mulţi 
românii din ţară, pentru a-şi găsi de lucru în afară, şi vor…îndatora şi mai 
mult Ţara la FMI 
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                                                    5 
 
ADEVĂRATA PROBLEMĂ A IEŞIRII ROMÂNIEI ŞI A POPORULUI 

ROMÂN 
DIN ACEASTĂ CRIZĂ FINANCIARĂ ŞI BUGETARĂ. 

 
     România se află în această situaţie de criză financiară şi bugetară, 
aparent din anul 2009, din două mari cauze : 1 Pentru că  este din 1990 
Obiectul şi Victima unui mare Război Mascat (economic, informaţional, 
cultural, financiar, psihologic, educaţional) care a distrus-o subtil şi foarte 
eficient,  care i-a erodat şi i-a îmbolnăvit temelia, introducând Sistemul 
Socio-economic românesc pe o Linie istorică negativă, autodistructivă, 
fapt care a făcut ca Sistemul socio-economic românesc să se găsească 
permanent în starea de involuţie. Un Sistem socio-economic (al României, 
al Greciei) care se găseşte în stare de involuţie este un sistem care mai 
mult consumă  (Energie, Informaţie, Substanţă,  Resurse) decât produce. 
Un asemenea Sistem va avea nevoie permanent de Împrumuturi financiare 
din afară, de la Bănci, (a fost introdus în stare de Victimă dependentă de 
Agresor, de Asasinul economic) de la FMI sau Banca Mondială. (Marii 
Bancheri  internaţionali). Deci de aceea trebuia  dat Nicolae Ceauşescu 
jos, de aceea trebuia distrusă Economia României după 1989, de aceea 
trebuia ea  adusă şi introdusă în starea de autodistrugere, când consumă 
mai mult decât produce. Ca să fie obligată  apoi să se împrumute de la 
Marile Bănci Internaţionale. Să devină Victima FMI, a Băncii Mondiale, 
când va începe, asemenea unui sclav, să lucreze pentru Marii Bancheri 
Internaţionali, şi nu pentru poporul român. Ceea ce s-a şi întâmplat. 
     2.  În al doilea rând România  (de fapt mai multe ţări) a fost introdusă 
în această Criză Financiară şi bugetară de Marea Criză financiară şi 
economică mondială, care a apărut la început în Statele Unite ale Americii  
(2008) produsă, creată de aceiaşi Mari Bancheri Internaţionali, şi apoi 
propagată în toată lumea, în Europa, etc. Şi desigur că după un timp a 
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ajuns şi în România, anul 2009. Presa a dezvăluit cu supra argumente acest 
fapt. 
    A fost repetat exact acelaşi Scenariu aplicat în anii 1928-1932  tuturor 
ţărilor acelui moment când Criza economică, începută în Statele Unite, s-a 
propagat în toată lumea, producând în plan social (criză scoală, milioane 
de şomeri, zeci de mii de asasinate şi de sinucideri) şi economic, (milioane 
de falimente, pierderi de capital, distrugeri economice, tehnologice etc) în 
plan psihologic (sute de mii de sinucideri, disperare, stres),  făcând 
realmente ravagii în societăţile Ţărilor dezvoltate (SUA, Anglia Germania, 
Franţa, România)  şi în planul Civilizaţiei umane, în general. 
       Ceea ce ne îngrijorează pe noi este că există o relaţie directă, dar 
subtilă, între această Criză economică din anii 1928-1932, care a înrăutăţit  
în mod profund situaţia economică şi socială a Ţărilor lumii, şi cel de-al 
Doilea Război mondial. Există deci o legătură subterană între aceste două 
evenimente istorice şi a ea a  fost demonstrată de istorici. 
       De aceea ne este foarte teamă că între această Criză financiară şi 
economică mondială a anilor 2008-2012,  declanşată tot din Statele Unite 
şi un viitor război mondială există o legătură subtilă, de premisă directă, 
de cauză. 
      De altfel dacă numim Războiul rece instalat după cel de-al doilea 
Război mondial între SUA, şi sfera de influenţă a lor, capitalistă, şi URSS, 
sau lagărul comunist, care a fost sfera de influenţă a Uniunii Sovietice, 
CEL DE-AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL, ceea ce a şi fost, acest 
Război mondial declanşat după distrugerea Comunismului, în urma unui 
Sistem de Lovituri de stat bine orchestrate în anul 1989, este CEL DE AL 
PATRULEA RĂZBOI MONDIAL. Cel de Al Treilea Război Mondial 
Rece a fost un Război mondial informaţional, psihologic, ideologic, 
economic, al cursei  înarmării, al cursei militare, (indirect a fost şi un 
război militar)  care putea să  ducă la un război nuclear. Dacă nu a dus la o 
confruntare militară directă între cele două mari Puteri ale vremii, SUA şi 
Uniunea Sovietică, acest Al Treilea  Război mondial  Rece, a generat în 
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schimb un mare număr de războaie militare locale,  în Coreea, în Vietnam, 
în Africa, etc. 
    Privite din acest punct de vedere lucrurile, vom spune că dacă Al 
Treilea Război mondial Rece se încheie în aii 1989-1991, o dată cu 
prăbuşirea Uniunii Sovietice şi a Sistemului Comunist mondial, când 
relaţiile dintre cele două Mari Supraputeri se dezgheaţă, când  un număr 
de Ţări, printre care şi România, din fostul Lagăr Comunist, intră în 
NATO şi în Uniunea Europeană, ei bine după încheierea celui de-al 
Treilea Război Mondial rece, începe imediat, aşa cum am mai spus, Cel 
de al Patrulea Război mondial care este unui economic, informaţional, 
psihologic, financiar, adică este un Război Mascat Mondial ! Dar 
foarte distructiv, foarte violent, dus pe toate planurile, la toate nivelele 
fenomenului uman. Şi care mai mult ca sigur va fi finalizat  cu un 
Război mondial militar, care va fi declanşat de atacarea Iranului. 
       Aşadar, România, şi cu ea toate Ţările, şi cele Dezvoltate şi cele 
Nedezvoltat se găsesc în cel De-al Patrulea Război mondial, fiecare ţară 
fiind în situaţia de a fi Victima şi Obiectul acestui Cel De-al Patrulea 
Război Mondial, (văzut în ansamblul său)  dar şi Obiectul şi Victima unor 
Războaie Mascate, de tipul acestui Război financiar, economic, psihologic 
din partea altor Forţe  Oculte mai mici, cum ar fi unele Guverne, unele 
Multinaţionale, unele Bănci etc. 
      În anii aceştia am studiat în detaliu şi în profunzime acest Tip de 
război mascat, (filozofia, logistica, metodele,  mijloacele, strategia, 
obiectivele războiului mascat) ca şi pe acest Al Patrulea Război Mondial 
Mascat care se desfăşoară pe tot mapamondul, lucrând insidios la 
şubrezirea şi distrugerea societăţilor şi a economiilor naţionale. Obiectivul 
major al acestui Al Patrulea Război mondial este distrugerea naţiunilor, a 
popoarelor, a economiilor naţionale, sărăcirea societăţilor umane, a 
naţiunilor, haosificarea şi  îmbolnăvirea lor  psihică, morală, educaţională, 
biologică şi socială  pentru a fi realizată Noua Ordine Mondială când 
întreaga Civilizaţie umană va fi condusă de Marii Bancheri Internaţionali, 
cei care deţin peste 80 la sută din tot Capitalul Mondial. 
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  Actuala Criză  financiaro-economică Mondială nu face altceva decât să 
înrobească  şi mai mult ţările, distrugându-le economiile, punând astfel 
Sisteme socio-economice naţionale, naţiuni întregi să lucreze ca nişte 
sclavi pentru Marii Bancheri Internaţionali. 
       Deci  în prima fază Marile Bănci Mondiale  din afară au utilizând 
Războiul Economic Mascat au păcălit Ţările din  fostul lagăr socialist că 
dacă vor fi primite în Uniunea Europeană şi în NATO, (pentru aceasta 
trebuind să facă reforme în toate domeniile), vor beneficia de avantajele 
democraţiei, ale Sistemului capitalist, şi  de ajutorul Uniunii Europene, 
urmând ca să se dezvolte  susţinut din punct de vedere economic şi social, 
astfel că vor atinge în perspectivă standardul de viaţă  al Europei 
Occidentale, din Ţările Dezvoltate. A fost desigur o păcăleală, o capcana 
foarte subtilă şi convingătoare, în care au căzut Ţările din fostul lagăr 
socialist... 
     Am văzut însă,  în cazul României (care este   şi cazul tuturor ţărilor 
foste socialiste) că după ce am trecut de la Socialism la Capitalism, după 
ce am intrat în Uniunea Europeană, Economia României în loc să se 
dezvolte, şi standardul de viaţă al românilor să crească, economia 
României, Victimă a unui Război economic de o parşivenie şi eficienţă 
extraordinare, a fost pur şi simplu distrusă, iar România adusă la sapă de 
lemn. Ne-am distrus în numai câţiva ani tot ce a construit un popor întreg 
muncind din greu, cu mari sacrificii, o jumătate de veac !  România a fost 
deci manipulată, păcălită, (datorită prostiei poporului român, a  laşităţii 
Intelectualităţii româneşti, dar şi a trădării neruşinate a celor care s-au aflat 
la cârma Ţării, şi care au fost slugile Asasinilor Economici mondiali) 
împinsă în situaţia de a se împrumuta la FMI.  Aşa se face că România a 
devenit sclavul FMI, obligată fiind de acum încolo să tot facă împrumuturi 
de la FMI…  
       Altfel spus România, poporul român, întregul Sistem socio-economic 
român au devenit un Mijloc care produce bani pentru Marii Bancheri 
Internaţionalei, jefuind şi ruinând  în acelaşi timp Economia  românească, 
şi resursele pe care le mai avem. De aceea Sistemul socio-economic 
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românesc se va afla mereu în starea de involuţie, (el trebuie să se afle 
mereu în stare de involuţie) stare în care  consumă mai mult decât 
produce. În  situaţia aceasta cu cât ne vom împrumuta mai mult la Marile 
Bănci Internaţionale, FMI, Banca Mondială, alte Bănci, cu atât ne vom 
îngloda şi mai mut în datorii. Cu cât  suntem mai dependenţi de ei, cu cât 
ne înglodăm mai mult în datorii, cu atât va trebui să ne împrumutăm  mai 
mult la ei. Să fim sclavii lor ! 
   A treia cauză fundamental a faptului că România  (ca şi toate celelalte 
ţări aflate în această situaţie, cum ar fi Grecia, Portugalia, Spania) se află 
în situaţia de Criză financiară şi bugetară (de fapt criza în care se află 
România este una complexă, totală, suntem în criză economică, în 
criză morală, educaţională, informaţională, psihologică, axiologică, de 
identitate, de sistem, suntem în cea mai gravă Criză istorică, de când 
există pe acest pământ poporul traco-daco-român. Aceasta este deci 
Problema românească pe care trebuie noi, românii s-o rezolvăm !)  se  
datorează  faptului că Sistemul socio-economic românesc este unul 
Capitalist.  
     Noi am arătat atât în lucrarea „Pedagogia Sistemelor socio-economice”, 
cât şi în lucrarea „Noua Ştiinţă economică a secolului XXI sau Psiho-
economia” că Sistemul economic capitalist este un Sistem economic 
învechit, depăşit, care şi-a îndeplinit rolul în istorie, şi care de aceea 
trebuie să părăsească scena istoriei, aşa cum s-a întâmplat în mod natural 
cu Sistemul economic sclavagist, şi cu Sistemul socio-economic feudal. 
Sistemul economic capitalist a devenit, pentru că este un Sistem economic 
învechit, depăşit, un Sistem economic negativ, periculos pentru societăţile 
naţionale şi pentru Civilizaţia umană, pentru că el produce mult mai multe 
efecte negative decât efecte pozitive.  Fiind un Sistem economic învechit 
Sistemul economic capitalist nu mai este capabil să mai asigure rezolvarea 
problemelor pe care  viaţa şi istoria le pun societăţilor umane şi oamenilor. 
De aceea el trebuie neapărat înlocuit în istorie cu un Sistem socio-
economic mai evoluat, superior, aflat pe următorul nivel de evoluţie al 
societăţii umane, capabil să rezolve problemele pe care viaţa şi istoria le 
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pun spre rezolvare oamenilor, societăţii umane şi Civilizaţiei, Speciei 
umane. Acesta este sistemul Socio-economic al viitorului descoperit de 
noi, descris, prezentat şi teoretizat în cartea „NOUA ŞTIINŢĂ 
ECONOMICĂ A SECOLULUI XXI SAU PSIHO-ECONOMIA”.  
    Ei bine, prin esenţa şi natura sa Sistemul economic capitalist este un 
sistem care produce şomaj şi crize economice, aşa cum s-a şi întâmplat şi 
se întâmplă în istorie. De aceea este absolută nevoie ca societatea umană 
să renunţe la Sistemul economic capitalist şi să treacă la construirea 
Sistemului socio-economic de evoluţie, Sistemul economic al viitorului, 
care nu cunoaşte fenomenul şomajului şi nici pe cel al crizelor economice. 
Care este capabil să dea de lucru tuturor oamenilor societăţii, care asigură 
un  înalt nivel educaţional şi un standard de viaţă ridicat, un nivel ridicat 
de cercetare şi de creaţie. Dar care nu  permite existenţa societăţii umane 
de consum şi a fiinţei umane de consum. 
      Deci criza aceasta financiară şi bugetară (am văzut că ea face parte din 
Criză istorică a poporului român, dintr-o criză mult mai complexă şi 
profundă decât ne închipuim noi !) este şi rezultatul faptului că Sistemul 
economic al României este unul capitalist. Ca şi al faptului că Puterea 
politică şi economică a României a fost acaparată de Grupul sau de Haita 
Băieţilor deştepţi, cum i-a numit  Preşedintele României, Traian Băsescu, 
şi care în realitate este un Grup mafiot foarte bine organizat, Grup disipat 
în  toate partidele politice, care nu sunt altceva decât nişte găşti naţionale, 
cu ramificaţii internaţionale, mafiote, ce deservesc mafia naţională. De 
fapt naţionalo-internaţională. 
     Deci acestea sunt cauzele care au făcut ca Economia României să fie în 
numai câţiva ani  realmente distrusă, cultura, sănătatea, învăţământul să fie 
la pământ, iar acum, în anul 2010, Criza financiaro bugetară să fie foarte 
gravă, România nemaifiind capabilă să le plătească bugetarilor şi 
pensionarilor salariile şi pensiile integrale.  
     Situaţie în care Guvernul Băsescu-Boc, a propus  micşorarea salariilor 
cu 25 la sută şi a pensiilor cu 15 la sută. Iar după respingerea de către 
Curtea Constituţională a reducerii pensiilor cu 15 la sută, Guvernul a optat  
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pentru impozitarea cu 16 la sută  a pensiilor, şi  pentru mărirea teve-aului 
de la 19 la 24 la sută, Soluţie care va înrăutăţi şi mai mult situaţia 
României, viaţa românilor. Fapt care va duce din toamnă cu siguranţă la 
revolte sociale, la blestemarea şi la huiduirea Guvernaţilor, a lui Boc (aşa 
cum s-a întâmplat şi se întâmplă în realitate) şi a lui Traian Băsescu,  şi 
posibil chiar la uciderea lor. 
                                                    6 
 

ÎN CAZUL ACESTA, CÂND SITUAŢIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 
ESTE  DRAMATICĂ, 

 
ŞI CÂND CRIZA FINANCIARO-BUGETARĂ  VA DUCE CÂT DE 
CURÂND ROMÂNIA ÎN SITUAŢIA DE ŢARĂ FALIMENTARĂ. 

 
ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SE GĂSESC ACUM ROMÂNIA ŞI POPORUL 
ROMÂN SE PUNE CU ACUITATE, CU NECESITATE PROBLEMA 
SALVARII POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI ÎN ISTORIE! 
 
     Deci, subliniem, în acest moment  istoric, dramatic pentru societatea 
românească şi pentru România, se pune  cu acuitate atât problema ieşirii 
României din criza financiară şi bugetară, pentru moment, ca un prim pas, 
dar mai ales se pune problema ieşirii României, a poporului român din 
CRIZA ISTORICĂ ÎN CARE NE GĂSIM DE SECOLE ! Situaţia este 
chiar cu mult mai gravă. Pentru că Biroul de Viitorologie crede, şi 
subliniază acest lucru, că în acest moment istoric, în această perioadă 
istorică se pune în modul cel mai dureros PROBLEMA SALVĂRII 
NOASTRE CA POPOR ŞI CA NAŢIUNE !  
      Poporul român se găseşte nu numai în Criză economică şi financiară, 
în care suntem şi din care, chipurile, încercăm să ieşim, ci şi într-o criză 
morală, într-o criză de identitate, într-o criză psihologică, într-o criză de  
personalitate, într-o criză a valorilor, într-o criză de ideal ! Suntem în cea 
mai profundă şi complexă criză din istoria noastră ca neam ! Cei care se 
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află la Guvernare, guvernul Băsecu–Boc, cred că prin reducerea salariilor 
cu 25 la sută şi a impozitării cu 16 la sută a pensiilor România va ieşi din 
criza financiară şi bugetară. Şi cu aceasta problema se rezolvă.  
     Totalmente greşit. Chiar dacă se vor aplica Măsurile preconizate de ei, 
şi se vor aplica, o să se vadă de la 1 ianuarie 2011 că Economia României 
s-a dus şi mai în jos. Că soluţia Băsescu-Boc (Cu câtă inconştienţă, 
Doamne, se joacă politicienii cu destinul a milioane de români, şi cu 
destinul unui popor milenar, care a suferit şi aşa enorm de mult în istoria 
lui !) şi calea preconizată de ei este greşită, antiproductivă, şi că această 
cale a dus România şi mai jos, apropiind-o de momentul colapsului final. 
   Şi atunci vor căuta să pună noi impozite şi noi taxe, dar şi această 
Soluţie va fi greşită, total antinaţională, anti-românească, antiproductivă, 
pentru că şi ea va înrăutăţi şi mai mult situaţia Organismului naţional 
românesc, (în primul rând situaţia economiei, şi nivelul de trai al 
românului),  şi aşa distrus în cea mai mare parte. 
 
                                                     7 

CELE DOUĂ SOLUŢII POZITIVE PRIN CARE ROMÂNIA ŞI 
POPORUL ROMÂN 

POT IEŞI DIN ACEASTĂ CRIZĂ 
 

      1 Cea mai bună soluţie pentru poporul român şi naţiunea română 
de a ieşi din această criză financiară şi bugetară, dar şi din criza 
istorică, din criza generală, foarte complexă şi profundă, de care am vorbit 
mai sus, ar fi aceea de a  renunţa la Sistemul socio-economic capitalist 
şi de a trece CÂT MAI REPEDE  la construirea Sistemului socio-
economic de evoluţie, Sistemul economic al viitorului, superior din 
toate punctele de vedere Sistemul economic capitalist. Sistemul socio-
economic  de evoluţie nu cunoaşte fenomenul şomajului, asigură locuri de 
muncă pentru toţi oamenii, şi nu cunoaşte nici fenomenul crizelor 
economice. Creează un înalt nivel educaţional societăţii umane, asigură un 
nivel de trai ridicat oamenilor, şi un ritm susţinut de dezvoltare şi evoluţie. 
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Fără ca societatea să devină o societate de consum. Este probabil una 
dintre cele mai mari descoperiri din istorie, odată ce scoate Societăţile 
umane  şi Civilizaţia umană din criză plasându-le pentru totdeauna 
pe o traiectorie evolutivă, şi pe următorul Nivel de evoluţie al Specie şi 
al Civilizaţiei umane. (Teoria salvării Civilizaţiei umane prin evoluţie, 
prin urcarea pe următorul nivel de evoluţie, expusă în cartea 
„SALVAREA CIVLIZAŢIEI UMANE „ APĂRUTÎ LA Editura 
Anamarol, Bucureşti,  în 2007 
 Da, dar  dacă această soluţie este una foarte bună,  pentru că ea rezolvă 
atât criza financiară şi bugetară, dar şi Criza istorică a poporului român, 
(cu alte cuinte rezolvă  profunda, grava şi complexa Problema 
românească) din păcate ea dă rezultate abia după câţiva ani de la   trecerea 
la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie.  
      Pe lângă aceasta, este limpede că actualele Partide politice, (PSD, 
PNL, PDL, Partidul Conservator) care se află pe scena politică a României  
de 20 de ani,  şi care în realitate nu au fost decât nişte găşti care au jefuit 
Economia românească, nefiind interesate absolut deloc de  dezvoltarea şi 
evoluţia Organismului românesc, bineînţeles că nu sunt interesate să aplice 
această Soluţie de scoatere a României din criza financiară şi economică, 
şi din Criza istorică. Ele vor ţine cu dinţii de putere susţinând  acest Tip de 
societate şi de economie, care s-a dovedit a fi complet falimentar, dar care 
este avantajos pentru ele, că au de unde să sugă ! De asemenea  Partidele 
politice care se află acum pe scena politică a Ţării, şi care nu au fost 
capabile 20 de ani să vină cu o soluţie, măcar cu o soluţie bună în istorie, 
nu au nici specialişti, nici economişti de valoare, nici Inteligenţe, NICI 
CARACTERE, nici  oameni ca să  treacă la  construirea în practică a 
Sistemului socio-economic de evoluţie. 
      Pentru aceasta  ar trebui să se înfiinţeze un Partid format din oameni 
cinstiţi şi patrioţi, din cei mai buni oameni pe care îi are societatea 
românească, Partid care să exprime interesele poporului român, ale 
românilor, care să ajungă la Puterea României prin alegeri democratice, 
NUMAI PRIN ALEGERI DEMOCRATICE, şi care să  treacă la 
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Construirea în practică şi în Istorie a Sistemului socio-economic de 
evoluţie. (Acest partid este înfiinţat, el se numeşte Partidul Dezvoltării şi 
Evoluţiei Maximale a României, PDER).  Or lucrul acesta nu va fi uşor de 
realizat, mai ales că românii şi-au pierdut orice încredere în partidele 
politice. Şi din păcate nu sunt interesaţi  absolut deloc să le meargă bine în 
istorie, nu le pasă absolut deloc de ţara lor! Şi nici Marii Bancheri 
Internaţionali nu sunt interesaţi să salveze Sistemele socio-economice 
naţionale din Criza financiaro-economică şi bugetară în care se găsesc, şi 
pe care ei, utilizând războiul economic, o vor adânci în continuare, pentru 
că lor asta le aduce bani.  Cu cât criza financiaro-economică mondială, şi 
la nivelul naţiunilor se adânceşte, cu atât ei se îmbogăţesc mai mult, îşi 
măresc capitalul. 
     Biroul de Viitorologie de la Bucureşti  a formulat, aşa cum se ştie, încă 
din anii 1990-92 Teoria precum că Economia României, Poporul Român, 
întregul Organism românesc este Obiectul şi Victima unui Mare Război 
Invizibil, format dintr-o sinteză de Războaie informaţionale, economice, 
psihologice, morale, educaţionale, care  după ce vor transforma România 
într-o piaţă de desfacere, în etapa următoare vor distruge poporul român şi 
România,  prin metoda regionalizării. Ori prin alte metode mai subtile şi 
perverse ale Războiului mascat. 
 
                                                8 
 

2. METODA SCOATERII CÂT MAI REPEDE, ÎN NICI DOUĂ 
SĂPTĂMÂNI A ROMÂNIEI 

 (a  Greciei,  a Portugaliei a oricărei Ţări aflată în criză financiară şi 
bugetară.) 

 DIN CRIZA  FINANCIARĂ ŞI BUGETARĂ, FĂRĂ A SE MAI OPRI 
25 LA SUTĂ DIN SALARIILE BUGETARILOR SAU 15 LA SUTĂ 

DIN PENSII, 
 ŞI FĂRĂ CA OAMENII SĂ MAI FIE DAŢI AFARĂ DIN SLUJBE 
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    2. Această metodă,  descoperită în cadrul Biroului ed Viitorologie de la 
Bucureşti, ar putea ajuta România şi Grecia să iasă din criza financiară şi 
bugetară în nici două săptămâni fără ca  românilor şi grecilor să li se 
oprească al 14-lea salariu sau a 14-lea pensie, iar românilor fără să li se 
mai oprească din salarii şi din pensii. 
    Spuneam că această Criză financiară şi economică începută acum doi 
ani, în 2008, în Statele Unite a fost iniţiată de Marii Bancheri 
Internaţionali.  Am văzut că unii analişti Economici şi unii ziarişti folosesc 
noţiunea de Asasini economici, concept lansat de  cartea „ 
CONFESIUNILE UNUI ASASIN ECONOMIC”, DE John Parkins 
(apărută LA Editura Litera, Bucureşti, în 2007) devenită best-seller 
mondial. Această Criză financiară şi economică mondială,  a făcut ravagii 
în aceşti doi ani, 2008-2010. A făcut peste 50 de milioane de şomeri, 
distrugeri şi pierderi economice şi financiare enorme,  progresul şi 
dezvoltarea Economiilor Ţărilor dezvoltate ca şi a celor sărace  date înapoi 
cu zeci de ani, mii de sinucideri, un ocean de suferinţe şi umilinţe…Deşi 
s-a scris despre lucrul acesta atât în presa internaţională, cât şi în presa 
românească, Guvernele ţărilor dezvoltate şi Guvernul României nu au 
suflat un cuvânt despre faptul că această Criză financiară şi economică 
mondială este una artificială, proiectată şi creată de Marile Bănci 
Internaţionale, sau de Marii Asasini Economici internaţionali. Este o Criză 
creată de om, deci, cu bună ştiinţa. 
    Această Criză financiaro economică mondială pe care o traversăm acum 
2008-2012 (criza aceasta se va prelungi mai mulţi ani, după care va veni 
Al doilea val mondial al crizei)  a fost creată exact după tipicul Crizei 
economice mondiale din anii 1928-1932. Are acelaşi Autor, aceiaşi 
scenarişti, şi s-a făcut după acelaşi scenariu…De data aceasta  o mare 
parte a  presei Mondiale şi-a dat seama de lucrul acesta, şi a făcut 
dezvăluirile necesare, mai mult decât convingătoare. 
 Scenariul  după care se  produce şi se desfăşoară  această criză economică 
este acesta : Bank Federale Rezerve, Banca particulară a Marilor Bancheri 
internaţionali, cea care finanţează Băncile din Statele Unite, scoate, 
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folosind diferite metode şi procedee mascate,  din circuitul financiar al 
SUA, 20 la sută, sau un sfert din masa monetară circulantă…În loc ca 
toată masa monetară să circule pe circuitele sangvine financiare, o parte 
din ea este oprită în Bank Federale Rezerve. Segmentul acela de bani, 
grămada aceea de dolari nu mai circulă. Altfel spus în Sistemul Bancar al 
SUA şi deci  şi în Sistemul economic al SUA, în sistemele economice 
naţionale conectate cu dolarul,  încep să fie bani tot mai puţini. 
      La un moment dat  pe circuitele financiare (care sunt asemenea 
Sistemului circulator într-un corp omenesc prin vasele căruia circulă 
sângele oxigenant, hrănitor) al Sistemului economic naţional  nu mai sunt 
bani, banii sunt tot mai puţini…Din acest moment se declanşează Criza 
financiară. Băncile  dau faliment. Patronii, Conducătorii de Întreprinderi 
nu mai au bani ca să mai plătească muncitorii, şi ca să mai re-investească, 
pentru a continua derularea procesului economic. Iar populaţia 
nemaiavând bani (pentru că muncitorii, funcţionarii nu-şi mai primesc 
salariile, sau le primesc mai mici, cum vor să facă acum Băsescu şi  Boc), 
în urma curbelor de sacrificii, scade puterea de cumpărare a populaţiei,  şi 
o dată cu ea scade puterea de absorbţie a pieţei. Şi atunci Patronii  
nemaiavând piaţă de desfacere, produsele lor nemaicumpărându-se încep 
să scadă producţia fabricilor, a întreprinderilor, adică să trimită muncitorii 
în şomaj. Iar lucrul acesta se continuă până la închiderea întreprinderilor, 
când numărul şomerilor creşte foarte mult, iar întreprinderile dau 
faliment…Aşa s-a întâmplat în timpul crizei economice din anii 1928-32, 
şi aşa se întâmplă acum, în timpul crizei economice mondiale actuale 
2008-2012. 
    Când Criza  financiaro-economică (de fapt este ceea ce se cheamă o 
inginerie financiară)  atinge un apogeu, se adânceşte până la o limită 
periculoasă,  adică până la punctul de la care încolo Sistemul socio-
economic involuând s-ar prăbuşi, revoltele, manifestările sociale şi 
economice ar lua-o razna nemaiputând  să fie controlate, (când încep 
revolte, revoluţii, când oamenii se sinucid, trec la distrugerea fabricilor, a 
uzinele, la asasinarea patronilor, bancherilor, la vandalizarea instituţiilor, a 
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băncilor în primul rând etc), când  Sistemul economic s-ar prăbuşi 
definitiv,  MARII BANCHERI INTERNAŢIONALI, adică  cei care au 
iniţiat Criza economică, prin retragerea din circulaţie a unei sume de bani, 
încep din nou să dea drumul la bani, la  fluxuri de mase monetare, să bage, 
să pompeze bani pe Circuitele financiare ale Sistemului economic 
naţional. Şi mondial.  
        În cazul acesta Băncile au din nou bani, pot să dea din nou 
împrumuturi facile. Patronii vin să  împrumute bani la Bănci, bagă banii în 
reluarea  proceselor economice ale întreprinderilor, iar acestea încep să 
producă din nou. Adică au nevoie de muncitori care să lucreze în fabrici, 
sunt angajaţi din nou muncitorii care au fost trimişi în şomaj, (altfel spus 
şomajul scade) muncitorii  muncind şi producând în fabrici primesc 
salarii, şi datorită salariilor  puterea lor de cumpărare creşte. Astfel că ei 
încep să cumpere de pe piaţă bunurile trebuincioase, piaţa începe să 
funcţioneze, să absoarbă o cantitate mare de produse, să fie un gol de 
produse în piaţă, astfel că fabricile, uzinele, întreprinderile încep să 
producă la capacitatea lor maximă, Economia intrând într-o perioadă de 
dezvoltare ascendentă. Şi astfel  se termină criza economică şi Economia 
intră într-o perioadă de dezvoltare. 
 Aceasta este deci momentul ieşirii din criză al  Economiei, al Sistemului 
economic capitalist american, german, francez, etc şi intrarea lui într-o 
perioadă de dezvoltare, poate chiar de buum economic… 
         Trebuie să precizăm următorul lucru : am văzut mai sus care este 
scenariul, metodologia, sau tehnologia producerii unei Crize economice în 
Statele Unite. Urmând ca din SUA Criza economică să fie propagată în 
toată lumea. Cum aceiaşi Mari Bancheri Internaţionali care deţin Bank 
Rezerve Federale, au Mari bănci în toată lumea este clară că fenomenul 
Crizei  financiare şi economice se propagă în toată ţările. Exact cum s-a 
întâmplat în anii 1928-1932 şi cum se propagă acum în anii  2008-2012.  
Când scriem acest studiu suntem în iulie 2010, dar Criza aceasta financiară 
şi economică mondială, pe care o resimţim din plin în România, este 
programată să dureze până în anul 2012, adică tot un ciclu de patru ani.  
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(Din păcate Guvernanţii ne vor minţi că România a ieşit din criză, sau că 
mai avem puţin şi vom ieşi din criză). Acum în anul 2010-2011 va fi 
produs, va veni al doilea val al Crizei financiaro-economice care va lovi şi 
mai grav România. 
     Aşa cum am mai spus, Esenţa acestei Crizei economice mondiale, 
mecanismul prin care este produsă, constă în faptul că din Circuitul 
financiar este scoasă o sumă de bani ! Esenţa ei este deci un Minus de 
masă bancară circulantă. Care, subliniem, este produsă: 1 de Autorul 
mondial al acestei crize, de Marii Bancheri Internaţionali. Cei care decid 
ca din fluxul monetar să fie oprită în bănci o parte, astfel încât în circuitul 
bancar naţional şi mondial să apară un minus de bani. Să nu mai fie deci 
bani. 2. Criza financiaro-economic mondială este de asemenea produsă şi 
de mecanismul, de cursa după profit a băncilor. Băncile ca să obţină un 
profit cât mai mare, acordă  cu mare uşurinţă împrumuturi cetăţenilor. 
Fenomenul este desigur şi deliberat, intenţionat. Astfel foarte mulţi 
americani înainte de izbucnirea crizei în Statele Unite au făcut mari 
împrumuturi la bănci ca să-şi cumpere case...Pe piaţa imobiliară 
cumpărându-se cât mai multe case, pentru că oamenii aveau bani 
(împrumutaţi de la bănci) preţul caselor a tot urcat, astfel că s-a ajuns la un 
preţ de patru, cinci ori mai mare decât preţul real. 
       Când a început criza economică, şi  americanii au început să nu  mai 
poată plăti creditele la bănci, această lipsă de bani, de masă monetară din 
Bănci, din circuitul financiar naţional, a început să crească. Multe bănci au  
dat faliment.  Deci şi aceasta este o cauză a Crizei financiaro-economice  
mondială, mecanismul de supraevaluare, de creştere nenaturală a preţului. 
3. O altă cauză am zis că este aceasta: Sistemul economic capitalist prin 
natura,  prin esenţa sa, prin mecanismele sale de funcţionare produce 
fenomenul crizelor economice, şi fenomenul şomajului. 
      Din Statele Unite, aşa după cum se ştie, Criza economică s-a propagat 
în toate ţările, (datorită Sistemul bancar mondial şi faptului că economiile 
Ţărilor dezvoltate sunt interconectate, integrate între ele, aşa cum sunt 
Economiile Ţărilor din Uniunea Europeană)  mai întâi în Ţările dezvoltate, 
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dar şi în ţările sărace, unde efectul crizei economice a fost şi mai 
devastator. 
 Prin producerea acestei Crize economice mondiale  singurii care au avut 
de câştigat au fost Marii Bancheri Internaţionali, MARILE BĂNCI 
INTERNAŢIONALE, adică Autorul mondial al crizei economice, sau  
cum  s-a mai spus cu alt termen, Grupul de asasini economici al 
Economiei mondiale. 
         Şi iată cum : Criza aceasta economică, artificială în cea mai mare 
măsură 75 la sută, dar şi naturală, 25 la sută, a produs mari distrugeri  şi 
pierderi în mai toate Economiile naţionale ale lumii, care au sărăcit,  
întreprinderile falimentare au suferit pierderi materiale, tehnologice, de 
capital,  oamenii au sărăcit de asemenea…Acum patronii ca să poată să 
reia procesul economic sunt obligaţi să se împrumute din nou la Bănci. Şi 
unde vin să se împrumute ? la Băncile Marilor Bancheri internaţionali 
(Asasinii Economici), la Filialele acestora aflate în  foarte multe Ţări.  
(capitalul care există în România este acum 80 la sută al lor, noi nu mai 
avem mai nimic, suntem la mâna lor) 
       Este cazul României care este nevoită să se împrumute la FMI şi la 
Banca Mondială, ca să poată să plătească salariile şi pensiile oamenilor. Şi 
pentru că nu poate să le plătească nici pe acestea integral, pentru că ne 
găsim într-o gravă criză financiară şi bugetară, Guvernanţii  au crezut şi 
cred  în mod greşit (noi afirmăm că de fapt soluţia aceasta li s-a impus din 
afară, tocmai pentru ca în România să fie stimulate revoltele sociale, şi ca 
să se demonstreze că România este neguvernabilă. Ca Organismul 
naţional românesc să fie şi mai distrus) că putem ieşi din această criză 
prin micşorarea salariilor cu 25 la sută şi a pensiilor cu 15 la sută. Dar cum 
Curtea Constituţională a invalidat soluţia cu reducerea pensiilor cu 15 la 
sută, guvernul a luat decizia de a impozita pensiile cu 16 la sută şi de a 
mări teve-aul  de la 19 la sută la 24 la sută. 
    Este desigur, aşa cum am mai spus, o soluţia negativă, greşită, care mai 
mult afundă Economia românească in criză decât s-o scoată la liman. 
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                                                  9 
CARE ESTE  METODA DESCOPERITĂ DE NOI 

 
 ÎN CADRUL BIROULUI DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREŞTI  

CARE NE-AR PERMITE CA ÎN NICI DOUĂ SĂPTĂMÂNI ROMÂNIA 
SĂ IASĂ DIN CRIZA FINANCIARĂ ŞI BUGETARĂ, FĂRĂ SĂ FIE 

MICŞORATE SALARIILE ŞI PENSIILE  
ŞI FĂRĂ SĂ FIE MĂRITE TEVE-AUL, ŞI ALTE TAXE SAU SĂ FIE 

DAŢI AFARĂ DIN SLUJBE O SUTĂ DE MII DE BUGETARI ? 
 

        Metoda este una foarte simplă, şi foarte uşor de aplicat în practică. Ea 
dă roade imediat, şi se face fără nici un cost. 
   Să luăm cazul României. La ora actuală  Economia României de ani de 
zile mai mult consumă decât produce. Pentru că aceasta s-a vrut de la 
început. Iar noi, românii, prin defectele noastre morale (hoţia, şmecheria, 
setea de parvenire şi îmbogăţire, axiofagia, egoplasmul, politicianismul, 
atomita, inteligenţa negativă)  am pus umărul din plin ca să ajungem aici, 
jefuindu-ne economia cu o imaginaţie şi cu o sete  greu de imaginat. Aşa 
cum am spus mai sus, după căderea lui Ceauşescu România a devenit 
Obiectul şi Victima unui Mare război mascat, invizibil, format dintr-o 
sinteză de războaie informaţionale, psihologice, financiare, economice, 
educaţionale, morale etc, Război mascat care ne-a adus în situaţia 
aceasta. Din păcate noi nu am avut nici Mari Economişti, Minţi mari în 
Economie, în Sociologie, care să fie patrioţi şi care să avertizeze societatea 
românească de faptul acesta, că Organismul românesc este obiectul Celui  
mai Mare Război care s-a purtat vreodată pe pământul acestei Ţări, că 
acest Război este unul Mascat, Invizibil. (Biroul de Viitorologie are 
asemenea Mari Minţi, care şi-au făcut datoria faţă de poporul român, 
anunţând încă din anii 1990 atât Conducerea Ţării, toate Conducerile de 
până acum, cât şi Intelectualitatea şi poporul român că suntem Obiectul 
celui mai mare şi mai distrugător Război din istorie!!) Că acest război este 
foarte distructiv, cinic, şi că  există pericolul  de a ajunge o Economie 
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totalmente jefuită, şi la pământ, de a ajunge o ţară falimentară. Foarte 
vinovate de lucrul acesta, că nu am avut şi nu avem mari Minţi în 
Economie, în Sociologie, în Psihologie, sunt Facultăţile de Economie, de 
Sociologie, de Drept,  profesorii universitari, care au făcut tot ce au putut 
ca să promoveze nulităţile, hoţii şi mediocrităţile în domeniile acestea, 
blocând apariţia unor Mari Minţi în aceste domenii, care ar fi putut să 
spună adevărul cel puţin ! 
     Noroc că a existat în această perioadă, de după 1990 Biroul de 
Viitorologie de la Bucureşti, care a avertizat  încă din anii 1990  
Preşedinţia României, Guvernele, Parlamentul, Sindicatele că România   
este Victima şi Obiectul unui Mare război mascat, care o va distruge, 
punându-le totodată la dispoziţie Strategia subtilă prin care România se 
putea slava de efectele acestui Război perfid, pervers, şi foarte distructiv. 
România putând să iasă chiar victorioasă din acest Război. Adică să fi 
utilizat, în mod subtil şi inteligent acest Război în  favoarea dezvoltării 
noastre. Preşedinţii şi Guvernele care s-au aflat la conducerea României 
nu au dorit, din păcate, salvarea României şi a poporului român, ci 
distrugerea lor. 
 
             România ca să poată să  iasă din această criză financiară şi 
bugetară, pentru moment, şi o să explicăm mai jos de ce spunem lucrul 
acesta, va proceda astfel. 
  Pentru că deficitul bugetar este foarte mare, (pentru că deficitul 
comercial este de asemenea mare, adică importăm mai mult decât 
exportăm. Ce ruşine, România, ţară dăruită de Dumnezeu cu un pământ 
extraordinar, ţară care în perioada interbelică era grânarul Europei, care pe 
vremea lui Ceauşescu şi-a plătit datoria externă exportând alimente, să 
importăm  de mai mulţi ani, 70-80 la sută din produsele alimentare din 
afară. Şi să nu exportăm nimic), adică  România mai mult consumă  decât 
produce, că salariile şi pensiile care trebuie plătite sunt mai mari decât  
Suma pe care reuşim să o strângem la Buget, în cazul acesta  ÎNSEAMNĂ 
CĂ  VA VENI UN MOMENT CÂND  STATUL NU VA MAI PUTEA 
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PLĂTI NICI SALARIILE ŞI NICI PENSIILE. Când România va intra în 
imposibilitate de plăţi şi va fi declarată ţară falimentară. În Realitate 
România se găseşte cu adevărat în această stare, pentru că nu are cantitatea 
de bani necesară să plătească salariile şi pensiile de mai mult timp şi 
atunci s-a împrumutat la FMI. Acum, găsindu-se în aceiaşi stare, Statul nu 
are bani să plătească salariile şi pensiile, şi atunci le plăteşte ciopârţite, 
tăind din ele. Şi cum situaţia  se va înrăutăţi, în chiar acest moment, 
sfârşitul lunii iulie 2010, se duc tratative  cu FMI pentru un nou împrumut. 
      Desigur că un nou împrumut la FMI, iarăşi, mai mult agravează 
situaţia Economiei româneşti decât să o îmbunătăţească. Deci şi soluţia 
aceasta este antiproductivă, pentru că nu facem decât să amanetăm viitorul 
României, să îndatorăm şi mai mult capitalului extern Economia 
românească, din care aproape că nu a mai rămas nimic. Pentru că nu mai 
avem nici industrie, nici agricultură, nici infrastructură pentru transport, 
nici cultură, nici sănătate, nici învăţământ. Oamenii aceştia care  s-au aflat 
şi se află la conducerea României sunt absolut inconştienţi, sunt de-a 
dreptul criminali, fiind totalmente lipsiţi de cel mai elementar instinct de 
conservare.  (de cunoştinţele necesare conducerii României nu mai vorbim 
!) Căci dacă ar avea un minim instinct de conservare, sau de bun simţ, s-ar 
gândi că o să vină momentul să plătească, să răspundă pentru distrugerea 
ţării. Or lor nici nu le pasă, se îmbogăţesc furând într-o veselie, utilizând 
cele mai savante şi năstruşnice metode pentru aceasta.  
     Şi atunci care ar fi  cea mai bună Metodă pentru a ieşi  din această criză 
bugetară şi financiară. Este vorbe despre Metoda descoperită de noi, pe 
care o poate a folosi orice Ţară aflată în Criză financiară şi bugetară pentru 
a ieşi din această criză. Această metodă o poate folosi, cum am mai spus, 
şi Grecia, şi Portugalia, şi Spania şi Statele Unite, care  este Ţara  cu cea 
mai mare datorie, şi oricare altă ţară din lume.  
      Şi cum este şi de aşteptat Metoda aceasta descoperită de noi nu  va fi 
deloc Agreată de Marii Bancheri Internaţionali, de Marile Bănci 
Internaţionale, de FMI, de Banca Mondială, care oriunde au acordat 
împrumuturi au produs numai pierderi economice şi prăbuşiri ale 
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economiile naţionale,  celor care au făcut prostia de a se împrumuta de la 
ele. Metoda este foarte simplă, uşor de aplicat, fără nici un cost şi poate 
scoate România din criză în numai două săptămâni. Metoda este aceasta: 
 
                                                      10 
 
TEORIA UTILIZĂRII BANILOR PARALELI SAU A BONURILOR CU 

VALOARE NAŢIONALĂ. 
 
      1. Să ne gândim că România ar avea nevoie în acest moment,  (dăm un 
exemplu) datorită crizei financiare şi bugetare în care ne găsim, de 15 
miliarde de euro. Cu banii aceştia Statul român ar putea să le plătească 
până la sfârşitul anului oamenilor salariile şi pensiile, fără să le mai 
micşoreze, şi ar putea,  restul de bani din acest împrumut, care a rămas 
după  plătirea salariilor şi al pensiilor, să-l investească în dezvoltare 
economică. Adică în crearea de Unităţi economice productive, care să 
absoarbă forţa de muncă,  deci să creeze locuri de muncă, şi care să trimită 
bunuri de consum pe piaţă, pentru a satisface nevoile oamenilor. 
    Banii aceştia de 15 miliarde de euro, de care a avut nevoie, Statul 
Român i-a împrumutat de la FMI şi Banca Mondială. Aceasta a fost 
Soluţia adoptată de Guvernele din ultimii ani, şi ea nu a dat roade. Nu a 
dat rezultate pentru că o mare parte din banii din Împrumutul de la FMI, 
pe care i-am luat, în loc să-i băgăm în dezvoltare economică au ajuns în 
buzunarele politicienilor, ale mafiei politice, ale clientelei şi ale acoliţilor 
lor…Guvernul maghiar de exemplu nu a adoptat soluţia aceasta. Şi nici 
Guvernul Tăriceanu. Pentru că au fost obligaţi, ca să facă jocul FMI 
Guvernul Băsescu-Boc a acceptat soluţia aceasta. Nu a dat nici un rezultat 
pentru că, aşa cum am spus, o mare parte din împrumutul de la FMI a 
mers în buzunarele mafiei naţionale (ale celor care au sponsorizat alegerea 
lui Băsescu, şi Alegerile parlamentare), ale clientelei politice. 

2. Soluţia adoptata acum de Guvern, aceea de a micşora cu 25 la sută 
salariile bugetarilor, de a impozita cu 16 la sută pensiile şi de a mări teve-
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aul, este o nenorocire, pentru că ea va duce la scăderea de cumpărare a 
oamenilor, la scăderea consumului, iar lucrul acesta va duce la închiderea 
multor unităţi economice, la falimentarea multor întreprinderi mici şi 
mijlocii. Va crea de asemenea şomaj. Or această măsură vine să 
adâncească, aşa cum am spus, criza economică, financiară şi bugetară. Şi 
să împingă economia românească şi mai jos ! 

3.   Singura soluţia care ar scoate România din criza financiară şi 
bugetară este soluţia noastră, soluţia descoperită de noi, pe care am  
denumit-o TEORIA BANILOR PARALELI SAU A BONURILOR 
DE VALOARE NAŢIONALE. 
       Ce înseamnă această, ce presupune această metodă ? Spuneam mai 
sus că România ar avea nevoie de 15 miliarde de euro, ca să plătească 
salariile şi pensiile oamenilor, iar restul să-i investească în dezvoltarea 
economică, în crearea de noi întreprinderi şi locuri de muncă. Ei bine 
România ca să aibă aceşti 15 miliarde de euro, care transformaţi în lei ar 
veni, la actuala rată de schimb, peste 62 de miliarde de lei,. nu se mai duce 
la FMI să ne împrumutăm aceşti  62 de miliarde de lei .  NU !  
       Banca Naţională face  următoarea operaţiune, tipăreşte nişte Bani 
paraleli, pe care îi numim Bonuri valorice naţionale (circulaţia şi utilizarea 
lor se face numai în spaţiul naţional, şi sunt tipărite de Baca naţională. 
Aceste Bonuri valorice sunt în realitate bani paraleli, care nu pot fi 
falsificaţi, dar care se deosebesc de moneda naţională, de leu, de lei). Dar 
nu tipăreşte 62 de miliarde de lei, câte ar fi necesar, ci  mai mult, să zicem 
că tipărim Bonuri valorice în valoare de 70 de miliarde de lei. Deci nu cu 
mult faţă de valoarea necesară de 62 de miliarde de lei. Cu aceşti 70 de 
miliarde de lei plătim salariile şi pensiile, până la sfârşitul anului, dar le 
plătim mărite cu 1 sau 2 la sută, ca omul să aibă o putere de cumpărare 
puţin mai mare decât o avea înainte din salariu. Astfel încât să poată 
cumpăra de pe piaţă mai multe bunuri de consum, bunurile de consum de 
care are nevoie. 
       Precizăm, salariile  vor fi formate din aceste două segmente, salariul 
vechi (pe care-l primeam înainte de a intra în vigoare această măsură) 
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minus 25 la sută lei, dar plus 27 la sută lei (nu 25 la sută cu câţi lei a fost 
micşorat salariul)  sub formă de bonuri valorice. Astfel că salariul meu va 
fi acum, cu  cei 27 la sută bonuri valorice, mărit cu 2 la sută. Da, acum  
salariul meu format din lei plus bonuri valorice are o putere de cumpărare 
mai mare. La fel se procedează şi în cazul pensiilor. Pentru  domnul Ion 
Ionescu pensia noua  va fi formată acum din pensia veche (pe care o 
primea înainte de a intra în vigoare această măsură)  minus 18 la sută lei, 
(cu cât se impozitează pensiile)  plus 17 la sută lei sub formă de bonuri 
valorice. Oamenii primesc acum deci şi salariul şi pensia mărite, datorită 
utilizării acestor Bonuri valorile. 
Cu alte cuvinte România va ieşi din această Criză financiaro-bugetară 
nu micşorând  salariile şi pensiile ci mărindu-le cu 1 sau 2 la sută !  
Tocmai pentru a mări puterea de cumpărare a oamenilor, şi consumul, care 
la rândul lui pune în mişcare întreaga Maşinărie economică, reia procesul  
economic pe un nivel mai înalt. Altfel spus produce Creşterea economică 
de care aveam nevoie. Patronii la fel se împrumută în bancă lei plus bonuri 
valorice, ca să reia procesul de producţie.! 
       Şi am ieşit astfel în nici un an de zile din criza financiaro-bugetară în 
cele mai bune condiţii, devenind mai bogaţi, fiind liniştiţi şi fericiţi,  fără 
să mai fim stresaţi, şi să facem greve, mitinguri şi demonstraţii, 
dezvoltându-ne şi mai mult din punct de vedere economic. Altfel spus 
această Metodă descoperită de noi este atât de inteligentă încât nu numai 
că ne scoată de Criza financiaro-bugetară în cele mai bune condiţii, nu 
numai că ne face mai bogaţi, DAR FOLOSEŞTE CHIAR CRIZA 
FINANCIARO-BUGETARĂ ÎN FAVOAREA NOASTRĂ CA SĂ NE 
DEZVOLTĂM. Transformă Criza financiaro-bugetară şi economică în 
Mijloc, în resursă, în strategie de dezvoltare ! De aceea spun cei din Biroul 
de Viitorologie de la Bucureşti că descoperirea acestei Metode de ieşire 
din Criza Financiaro-bugetară a Ţărilor aflate în această criză este o mană 
Cerească trimisă de Dumnezeu. Că este o descoperire atât de mare şi de 
binevenită în istorie încât ar merita premiul Nobel pentru Economie ! 
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       Precizăm: salariile şi pensiile nu pot fi mărite oricât, folosind bonurile 
valorice,  (pentru că am crea inflaţie) ci numai cu puţin, cu 1 sau 2 la sută, 
cât să mărească puterea de cumpărare a  oamenilor, cât să mărească puţin  
Consumul, ca să deblocheze Circuitul procesului economic, pentru a fi 
reluat pe un nivel mai înalt.  
       În acelaşi timp şi patronii vor primi şi ei salariile mărite,  (formate din 
lei plus bonuri valorice ) vor  putea să facă împrumuturi la bănci (formate 
din lei plus bonuri valorile) astfel încât să poată să re-investească bani în  
procesul de producţie ! 
            O dată putere de cumpărare a oamenilor fiind cu puţin mai mare ei 
îşi vor cumpăra desigur de pe piaţă produsele de care au nevoie. Consumul 
va creşte determinând la rândul lui creşterea producţiei,  fiind astfel reluată 
creşterea economică. Întreprinderile, fabricile, îşi vor relua procesul de 
producţie pe un nivel mai înalt, economia va începe să se dezvolte, trecând 
acum pe creştere economică. 
     Orice ban trece  în procesul utilizării sale de mai multe ori de la 
cumpărător la vânzător, care la rândul lui devine cumpărător, cumpărând 
produse pentru relansarea procesului de producţie. Face mai multe rotaţii. 
După ce un bon valoric a descris, a făcut trei circuite, trei rotaţii, 
cumpărare-vânzare, vânzare-cumpărare, cumpărare-vânzare, el va deveni 
ban autentic,  se va transforma în Ban şi va putea fi transformat la Bancă 
în leu. În monedă naţională. 
       Astfel că după ce Economia naţională a ieşit din criza financiară şi 
bugetară, din criza economică, şi  a trecut pe creştere economică, după ce  
sistemul financiar are acum bani pentru plăţile salariilor, ale pensiilor şi 
pentru investiţii, acesta însemnând după   maximul un an de zile, Banca 
Naţională va retrage din circulaţia bonurile valorice, (banii paraleli, care se 
pot deosebi de leii adevăraţi  printr-un semn, fie vor avea altă culoare, sau 
vor avea un colţ tăiat, sau vor fi diferiţi. Subliniem, ei nu pot fi falsificaţi)  
care şi-au îndeplinit misiunea. Misiunea lor fiind aceea de a scoate ţara din 
criză financiară şi bugetară, utilizând Metoda scoaterii unei Ţări, a oricărei 
Ţări din criza financiară şi bugetară, din criză economică, folosind banii 
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paraleli. Folosind această metodă a banilor paraleli orice Ţară, Grecia, 
Ungaria, Portugalia, România pot să iasă din criza financiară, bugetară 
şi economică.  
    Această TEORIE ESTE VALABILĂ ŞI EA FUNCŢIONEAZĂ ÎN 
ORICE Ţară, în orice Economie  pentru că are la bază Lege raportului  
creşterii direct proporţionale dintre Masa monetară aflată în 
circulaţie a unei naţiuni şi  creşterea cantităţii şi calităţii bunurile 
economice ale  acelei naţiuni, sau ale acelui Sistem socio-economic.  
Altfel spus, pe parcursul unei perioade de timp, un deceniu, două decenii, 
o epocă istorică,  masa monetară circulantă (banii) a acelei naţiuni va 
creşte direct proporţional cu creşterea bunurilor economice (cu dezvoltarea 
economică) a acelei naţiuni. Între cele două realităţi, masa monetară 
circulantă şi producţia de bunuri de consum trebuie să se păstreze acelaşi 
raport pe toată durata existenţei Sistemului socio-economic. De aceea 
atunci când îşi îndeplinesc misiunea de a participa la crearea de bunuri 
materiale, şi indirect la creşterea cantităţii de bani, de monedă naţională,  
(aşa cum fac banii care aparţin monedei naţionale) bonurile valorice, sau 
banii paraleli, după ce au ajutat Ţara să iasă din criză financiară şi 
bugetară, din criză economică, ei sunt retraşi din circulaţie. În perioada 
aceasta masa monetară circulantă a unei naţiuni s-a mărit tocmai cu aceşti 
bani paraleli. Tocmai cu banii pe care nu i-a avut Economia naţională când 
se afla în criză financiară şi bugetară, şi când era obligată să se împrumute 
la FMI, sau la alte Bănci ! 
          În cazul Metodei  de scoatere rapidă, fără nici un cost, a 
Economiilor din Criză financiară, economică bugetară, folosind  Metoda 
banilor paraleli, sau a Bonurilor de valoare naţională, descoperită şi 
teoretizată în cadrul Biroului de Viitorologie de la Bucureşti (Descoperirea 
este deci proprietatea intelectuală a Biroului de Viitorologie, e-mail 
birouldeviitorlogie2007@yahoo.com şi mai exact a descoperitorului ei, 
autorul acestui studiu, e-mail stefandumitrescu@yahoo.com) subliniem că 
după ce Economia intră pe creştere economică, şi Criza financiară şi 
bugetară este rezolvată, se renunţă la Banii paraleli. Care vor fi depozitaţi 
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în Banca naţională pentru a fi utilizaţi din nou în cazul unei ale crize 
viitoare.  
    De exemplu,  să presupunem că după ce am utilizat Metoda banilor 
paraleli în România începând cu luna august a anului 2010 iar criza 
financiară şi bugetară cu care ne confruntăm acum, în vara anului 2010,  
este rezolvată în vara anului viitor 2011, la sfârşitul verii anului 2011, 
banii paraleli vor fi retraşi din circulaţie. 
      Precizăm de asemenea că metoda aceasta ar fi putut fi foarte bine 
folosită de Grecia, şi în cazul acesta Grecia ar fi putut să nu se împrumute 
la FMI, şi Banca Mondială,  fapt care ar fi făcut ca Grecia să iasă în modul 
cel mai paşnic, onorabil şi liniştit din Criza financiară şi economică prin 
care a trecut. În acest caz  nu ar mai fi fost confruntată cu demonstraţiile şi 
luptele de stradă de o violenţă fără seamăn. Folosind această metodă   
denumită de noi  Metoda utilizării banilor paraleli sau a Bonurilor 
valorice naţionale, ORICE ŢARĂ VA PUTEA DE AICI ÎNAINTE SĂ 
IASĂ DIN CRIZA FINANCIARĂ ŞI BUGETARĂ FĂRĂ SĂ MAI 
APELEZE LA FMI ŞI LA BANCA MONDIALĂ, ori la  alte Mari Bănci 
internaţionale, care niciodată nu au ajutat o Economie naţională să iasă din 
criză, ci întotdeauna doar le-au înfundat şi mai mult ! 
    Nicolae Ceauşescu ar fi putut să folosească această Metodă pentru plata 
datoriilor în deceniul 1980-89, şi pentru susţinerea procesului de 
dezvoltare economică al Ţării, dacă Metoda ar fi fost descoperită în acea 
perioadă, şi dacă Ceauşescu ar fi acceptat s-o utilizeze. Adică ne-am fi 
plătit datoria către FMI, Banca Mondială în lei, (prin schimbarea lor în 
dolari) iar în interiorul Ţării Banii paraleli ar fi funcţionat ca  monedă de 
schimb, ca lei, producând  dezvoltare economică, şi lei adevăraţi, după 
cele trei rotaţii vânzare-cumpărare.  
     De asemenea subliniem faptul că această metodă nu poate fi folosită la 
nesfârşit de către o Ţară, sau de către ţările aflat în criză financiară, 
bugetară şi economică, ci o dată sau cel mult de două sau de trei ori ! 
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                                                     11 
UTILIZAREA METODEI BANILOR PARALELI SAU A BONURILOR 

VALORICE 
 NAŢIONALE NU NUMAI  PENTRU A SCOATE ŢĂRILE DIN CRIZA 

FINANCIARĂ, BUGETARĂ ŞI DIN CRIZĂ ECONOMICĂ  
CI CHIAR PENTRU STIMULAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE. 

 
     Văzând multiplele virtuţi ale acestei Descoperiri, a utilizării Banilor 
paraleli, ca mijloc financiar şi economic, cu efecte pozitive pentru întreaga 
procesualitate a Sistemului socio-economic, ne-am gândit şi am studiat 
(realizând mai multe simulări pe creşteri lente şi pe stări de stagnare ale 
Sistemelor socio-economice naţionale, ca şi studii aprofundate pe această 
temă) posibilitatea ca Metoda Banilor paraleli sau a Bonurilor valorice 
naţionale să fie  utilizată nu numai pentru scoaterea Economiilor din criză 
financiară şi bugetară, şi economică, ci şi pentru Stimularea dezvoltării 
Sistemelor socio-economice. În situaţia în care Sistemul socio-economic 
naţional este agresat economic, este, altfel spus, Obiectul şi Victima unui 
Război Mascat  (financiar, informaţional, economic, cultural, educaţional) 
această metodă dă rezultate extraordinare. Rezultate bune dă însă şi în 
situaţia când nu se găseşte în această situaţie, când Sistemul socio-
economic nu este deci Obiectul unui Război mascat, situaţie rarisimă în 
lumea de azi, ci are doare o dezvoltare lentă, sau stagnantă.. 
 Aşa după cum se ştie în lucrarea noastră „NOUA ŞTIINŢĂ 
ECONOMICĂ A SECOLULUI XXI SAU PSIHO-ECONOMIA”, 
studiind Sistemele socio-economice naţionale (afirmaţia este valabilă şi 
pentru Sistemul socio-economic al Civilizaţiei umane) Sistemele socio-
economice se găsesc în aceste trei stări, şi numai în aceste trei stări:  
       1. Starea de evoluţie, când Sistemul economic este înscris pe o linie 
ascendentă, evolutivă, când  indicatorii săi principali cresc, şi, subliniem, 
când Sistemul socio-economic înscris pe această Linie evolutivă, se 
situează la un moment dat pe un Nivel superior de evoluţie. (Teoria 
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nivelelor de evoluţie)  Dacă Sistemul socio-economic nu ajunge pe un 
Nivel superior de evoluţie, nu putem vorbi de evoluţia sa.  
     2. Starea de stagnare, când indicatorii Sistemului socio-economic 
naţional  rămân aceiaşi pe o durată mai mare de timp, un an, doi, trei ani, 
etc, Este o stare negativă şi periculoasă, pentru că Sistemul după o 
perioadă mai mare de stagnare are tendinţa de a o lua în jos şi de a intra în 
starea de involuţie, care este o stare periculoasă. De aceea este bine ca un 
Sistem socio-economic aflat în stare de stagnare să fie scos cât mai repede 
din starea aceasta şi înscris pe o linie de evoluţie. Şi  
     3, Starea de Involuţie a unui Sistem socio-economic, care este o stare 
negativă, foarte periculoasă, pentru sistemul însuşi şi subsistemele sale, 
pentru oamenii care trăiesc în acel sistem socio-economic. Este Sistemul 
în care indicatorii principali descresc, producţia scade, sărăcie creşte an de 
an, nivelul educaţional şi cultural scade şi el, producţia şi calitatea 
produselor  se prăbuşesc, în care  subsistemele sunt înscrise şi ele pe o 
curbă descendentă. Este o stare periculoasă pentru că Sistemul în involuţia 
sa  poate atinge un Punct, un Nivel limită, de jos, de la care încolo se 
dezintegrează, se decentrează, se autodistruge. Războiul Economic mascat 
urmăreşte tocmai lucrul acesta, introducerea şi menţinerea Sistemelor 
economice agresate, pe care urmăreşte să le exploateze, în starea de 
involuţie. Este ceea ce s-a întâmplat cu România după căderea regimului 
comunist, când Sistemul socio-economic românesc a devenit Obiectul şi 
Victima unui mare Război Mascat, care l-a menţinut de atunci încoace 
numai în stare de involuţie. 
    Când Sistemele socio-economic naţionale, oricare ar fi ele, al SUA, al 
Japoniei, al României, se găsesc în stare de stagnare sau de involuţie ele 
sunt în stare de criză,  (starea de involuţie a Sistemului este o stare de criză 
mult mai gravă) şi Sistemul trebuie scos cât mai repede din starea de criză 
şi introdus în starea de evoluţie, care este cea mai bună stare.  
       Când un Sistem socio-economic naţional se află în stare de criză (de 
stagnare sau de involuţie) el poate fi scos din această stare de criză prin 
ceea ce  am numit noi Reforma economică autentică. 
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 Reforma economică se defineşte ca fiind Un sistem de schimbări pozitive 
(care produc efecte pozitive), care se introduce pe o perioadă optimă de 
timp într-un Sistem socio-economic aflat în stare de criză, efectul fiind 
acela că Sistemul este scos din starea de stagnare sau de involuţie  şi intră 
în starea de evoluţie. Dacă un Sistem socio-uman, un Sistem socio-
economic naţional, un Sistem naţional de învăţământ aflat în stare de criză 
(stagnare, involuţie) nu intră în starea de evoluţie aceea nu poate fi numită 
reforma, ci Pseudo-reformă sau Anti-reformă. 
(Toate Reformele făcute în România după 1990, în Economie, în 
Învăţământ, în Sănătate, etc, nu au fost Reforme autentice, ci Pseudo-
reforme şi Anti-reforme, pentru că ele în loc să scoată Sistemul din starea 
de stagnare sau de involuţia  pentru a-l introduce în starea de evoluţie, mai 
mult l-au înfundat, l-au dus în jos.) 
       Ei bine, când un Sistem stocio-economic se află în stare de stagnare, 
sau se află într-o stare de creştere lentă, noi putem să scoatem Sistemul 
socio-economic din starea de stagnare sau din starea lentă de creştere 
economică, de dezvoltare lentă şi să-i accelerăm dezvoltarea, utilizând 
METODA BANILOR PARALELI, SAU A BONURILOR VALORICE 
NAŢIONALE, despre care am vorbit mai sus. Putem folosi această 
Metodă şi în situaţia în care Sistemul socio-economic se află în stare de 
involuţie, în cazul acesta însă este bine ca Metoda banilor paraleli să fie 
însoţită de  realizarea unei Reforme autentice a Sistemului. 
     În ambele cazuri este bine ca Metoda utilizării Banilor Paraleli să fie 
însoţită de Reforma autentică a Sistemului socio-economic şi atunci 
rezultatele vor fi cu adevărat extraordinare.  
 În cazul în care Metoda banilor paraleli este folosită pentru stimularea 
unei dezvoltări lente a Sistemului socio-economic, sau pentru scoaterea lui 
din starea de stagnare pentru a fi introdus în starea de evoluţie ACEASTĂ 
METODĂ A BANILOR PARALELI FUNCŢIONEAZĂ CA O INFUZIE 
DE CAPITAL ! De fapt este mult mai mult decât o simplă infuzie de 
capital, aşa cum arătăm într-un alt studiu ! 
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    De asemenea această Metodă a Banilor Paraleli poate fi utilizată în 
cazul în care o Ţară are de plătit o datorie economică, aşa cum a fost cazul 
României înainte de căderea lui Ceauşescu. Sau  cum  este situaţia 
României acum  când are de plătit o datorie foarte mare. În această situaţie 
vor fi utilizaţi Banii paraleli pentru stimularea creşterii economice, a 
dezvoltării Sistemului socio-economic naţional, iar leii, deci moneda 
naţională, pe care o produc banii paraleli şi procesul de creştere 
economică, vor fi folosiţi (o parte din ei) pentru plata datoriei. Fără ca 
Statul român, sau Statul care are  de plătit o datoria să mai apeleze la 
împrumuturi externe de la FMI sau de la alte Bănci ! 
 
                                                          12 
 
                                          PRECIZĂRI FINALE 

UTILIZAREA METODEI BANILOR PARALELI, PENTRU 
SCOATEREA DIN CRIZA FINANCIARĂ ŞI BUGETARĂ, DIN CRIZA 

ECONOMICĂ, A ROMÂNIEI. 
 

     Această Metodă ar fi putut desigur să fie folosită de către Guvernul 
României încă  de la începutul anului  2010,  (încă din 2009) pentru că 
Biroul de Viitorologie de la Bucureşti realizase această descoperire, şi o 
punea  cu toată dragostea, ca să spunem aşa, la dispoziţia Guvernului 
Băsescu-Boc.  În acest caz lucrurile ar fi stat cum nu se poate mai bine în 
cazul României. În primul rând că utilizând Metoda Banilor Paraleli 
România nu ar fi intrat absolut deloc în criză. Nu ar mai fi fost nevoie să 
ne împrumutăm la FMI,  şi să înrobim poporul acesta pe zeci de ani. 
Pentru că nu ştim când şi dacă vom putea plăti vreodată datoriile!  Apoi nu 
ar mai fi existat atâta tensiune socială, atâtea demonstraţii, greve, 
mitinguri, care bineînţeles că au tras Economia în jos, şi au produs 
numeroase efecte negative în toate planurile. 
       Dimpotrivă utilizarea Metodei Banilor Paraleli nu numai că ar fi făcut 
inutile împrumuturile de la FMI, nu numai că am fi avut un an social 
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liniştit,  dar Metoda aceasta ar fi produs creştere economică, dezvoltare 
economică, ar fi redus numărul şomerilor, i-ar fi adus pe românii care au 
plecat în străinătate să muncească în ţară. Ar fi permis mărirea salariilor 
medicilor şi profesorilor, iar medici nu ar mai fi plecat pe capete din Ţară.  
 De aceea noi suntem profund îngrijoraţi, ştiind că Preşedintele României, 
(cel puţin consilierii săi care avea obligaţia să-l anunţe) Guvernul România 
aveau cunoştinţă de existenţa acestei Descoperiri, ŞI TOTUŞI NU AU 
FOLOSIT-O. 
      În al doilea rând, Economia României a fost pusă la pământ din cauza 
faptului că poporul român şi România au devenit Victima şi Obiectul 
acestui Mare Război mascat, despre care am vorbit.  Război mascat care a 
introdus Romînia pe o Cale  autodistructivă, care a introdus-o într-o 
Macro-Situaţie autodistructivă, în care Mafia naţională, Politicienii şi 
clientela lor au jefuit economia naţională, îmbogăţindu-se din Sistemul 
economic construit de comunişti. 
   Oamenii politici şi clientela lor folosesc şi cel mai mic prilej de a lua de 
la stat ca să se îmbogăţească ei. 
 Teama noastră este că, în cazul României, chiar dacă am folosi Metoda 
Banilor Paraleli pentru a scoate Ţara din situaţie de criză financiară şi 
bugetar, din situaţia de criză economică, Politicienii ar băga în buzunar şi 
ar fura în continuare, şi banii adevăraţi şi pe cei paraleli, încât ar 
compromite totalmente această metodă. Aşa cum au compromis 
Capitalismul românesc, aşa cum au compromis România şi poporul 
român. 
   Pentru că Metoda descoperită de noi, Metoda Banilor Paraleli este 
eficientă dacă este folosită de politicieni cinstiţi,  de economişti, de 
oameni cinstiţi. 
 Ea este de asemenea foarte eficientă dacă este însoţită, aşa cum am 
specificat mai sus, de realizarea unor Reforme Economice (în  Sistemul  
Învăţământ, în Sănătate, în Cultură)  autentice. 
 
12.    Iulie 2010. 
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 Precizare. Acest text şi această Descoperire, Descoperirea Metodei 
utilizării Banilor Paraleli, (Metoda Dumitrescu) pentru scoaterea din Criza 
financiară şi bugetară, din Criza Economică a ţărilor care se află în această 
stare de criză, ca şi utilizarea ei pentru stimularea dezvoltării economice a 
Sistemelor socio-economice naţionale, sunt proprietatea intelectuală a 
Biroului de Viitorologie de la Bucureşti, a domnului profesor Ştefan 
Dumitrescu, autorul acestei descoperiri. Biroul de Viitorologie aprobă 
acest text şi susţine această Descoperire. Descoperirea acestei Metode a 
fost înregistrată la ORDA, (Oficiul pentru Drepturile de Autor), şi 
utilizarea ei în practică nu poate fi făcută decât cu acordul Autorului  
descoperirii, e-mail stefandumitrescu@yahoo.com , în urma cumpărării  
patentului,a drepturilor de autor.  Iulie 2010. Biroul de Viitorologie de la 
Bucureşti. Grupul coordonator. 
 

 
OAMENI DE ŞTIINŢĂ ŞI DE CULTURĂ DESPRE 

ŞTEFAN DUMITRESCU 
 

STIMATE DOMNULE ŞTEFAN DUMITRESCU 
„ Deoarece aveţi o serie de elemente de noutate, sincer trebuie sa recunosc că, în acest 
moment,  ele mă depăşesc şi încerc "pas cu pas" sa înţeleg mesajul adevărat al  
descoperirii d-voastră.  
        Totuşi, trebuie sa înţelegeţi ca reuniunea de elemente care caracterizează 
descoperirea d-voastră, deşi mă depăşesc, ele mă  fascinează în actuala faza şi voi 
continua să descopăr elementele de forţa pe care d-voastră le stăpâniţi cu mult mai multă 
uşurinţa. În consecinţă, sper ca după o meditaţie mai îndelungată să pot intra în 
sincronism cu descoperirea d-voastră şi să continuam dialogul pentru a va susţine.”  
De aceea propun  să rămânem in legătura si pe măsura ce înţeleg cu adevărat mesajul d-
voastră Va rog sa-mi permiteţi sa va contactez, prin aceasta forma moderna - emailul. 
Propun sa rămânem in contact. Cu deosebita stima,  
  2001     Dr. ŞTEFAN RĂGĂLIE,   Directorul Centrului de Economia Industriei şi a 
Serviciilor din Academia Română. 
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Ştefan Dumitrescu:  În tot ceea ce faceţi şi gândiţi aveţi mai degrabă aura unui 
întemeietor. Cred că ar trebui să faceţi şcoală în jurul dumneavoastră, lucrând direct 
asupra destinelor vii prin elevii care ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăţi de 
spirit la fel de durabile ca şi cele create la umbra măslinilor antici. Trăim vremuri prea 
mărunte şi interesate pecuniar ca să găsiţi o revistă deschisă imediat spre ceea ce gândiţi. 
Singura soluţie ar fi să vă adresaţi unei edituri ca Humanitas, care ar putea fi interesată de 
anvergura viziunilor dumneavoastră."  ION ZUBAŞCU, scriitor, Revista Expres-
Magazin, nr. 4, 1993  

     “Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, analist politic, omul acesta atât 
de cuminte, cu o expresie de copil care se miră veşnic, este una dintre cele mai ardente şi 
mai neliniştite conştiinţe ale veacului lui. Când românii îl vor cunoaşte cu adevărat, în 
toată adâncimea şi profunzimea operei lui pe Ştefan Dumitrescu, se vor mira că un 
scriitor de talia lui Thomas Mann, a lui Albert Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre 
ei. La sfârşitul acestui veac, Ştefan Dumitrescu este vârful de lance al literaturii române 
împlântat adânc în universalitate. L-aş compara cu Mircea Eliade, dacă nu aş şti, 
cunoscându-i o mare parte din operă, că Ştefan Dumitrescu nu seamănă decât cu el 
însuşi.”  Francesca Pini, critic literar, coperta a IV-a a cărţii  “Matca ancestrală”, 
1993 

 
 
 
 
 


