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TEORIA SALVĂRII ROMÂNIEI DE CĂTRE CEI MAI BUNI FII AI EI 

! 
STIMULAREA APARIŢIEI UNEI NOI GENERAŢII DE  OAMENI 

POLITICI  
ŞI DE VALORI UMANE,  

UNITE ŞI CARE SĂ LUCREZE ÎN ACELAŞI SENS,  
 AŞA CUM A FOST GENERAŢIA PAŞOPTISTĂ 

 
      Din 1990 încoace, în toţi anii aceştia, de când în România a fost 
introdus Sistemul politic pluripartidist bazat pe alegeri libere, şi de când s-
au format partidele care au fost la conducerea României, am observat  
următorul lucru.  În primul rând că poporului român şi României le-a fost 
din ce în ce mai rău ! Subliniem ne-a fost din ce în ce  mai rău înainte de 
toate  din cauza acestor partide ! 
1. Că aceste partide politice nu au ştiut, nu au încercat  să facă absolut 
nimic ca României să-i meargă mai bine, şi nu au făcut altceva decât să se 
certe şi să se sfâşie între ele tot timpul ca nişte hiene, de bunul mers al 
ţării nefiind preocupate deloc. Ci doar de îmbogăţirea lor şi a oamenilor 
lor şi de jefuirea economiei.  Şi  
2. Că în aceste partide s-au înscris fripturiştii, acei oameni avizi de ciolan, 
(datorită în primul rând patologiilor psihologiei poporului român, 
defectelor noastre morale şi de caracter, Inteligenţelor negative, care îi 
marchează puternic pe aceşti oameni!) parveniţii, cei care au vrut să se 
îmbogăţească intrând în politică, demagogii, oamenii corupţi, dornici de 
afaceri şi de îmbogăţire. Că aceste partide au funcţionat ca nişte aparate 
negative,  miraculoase, care adună parveniţii,  setoşii de putere şi de 
îmbogăţire cu orice preţ, tupeiştii, oamenii lipsiţi de conştiinţă, de 
patriotism şi de caracter, de demnitate, de milă, demagogii, în concluzie  
Inteligenţele negative ale acestei Ţări. Dacă în aceste partide s-au înscris 
şi oameni cinstiţi şi patrioţi, aceştia au fost naivii care au fost imediat  
marginalizaţi şi daţi afară din partide. Fie oamenii care nu şi-au dat seama 
de adevărata realitate… Din această cauză, pentru că au făcut mai mult 
rău poporului român decât bine, pentru că s-au dovedit a  exprima doar 
interesele unor grupuri de putere, şi nu pe ale poporului român, sau ale 
unor segmente ale poporului român,  Partidele politice la noi s-au perimat  
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uşor, au produs o necontenită ceartă între ele, sau lupte intestine continue,  
crize politice şi criză morală în societate, terminând într-un eşec total 
  Un sondaj de opinie realizat de Biroul de Viitorologie (în vara anului 
2010), respectându-se toate regulile unui sondaj de opinie autentic,  făcut 
în toată ţara, în toate provinciile şi judeţele Românei, la toate nivelele 
societăţii, pe un eşantion de 37.560 de respondenţi,  (şi pe un eşantion 
martor de 21.800 de respondenţi, eşantionul martor confirmând 
rezultatele, concluziile  primului  eşantion), acum după 20 de ani de la 
căderea Comunismului, şi de la apariţia  pe scena politică şi la conducerea 
Ţării a acestor partide, a arătat că 87 la sută dintre respondenţii consideră  
partidele politice care au fost la Putere ca fiind vinovate de dezastrul 
Ţării. 
        Datorită a ceea ce noi am numit patologiile psihologiei poporului 
român (axiofagia, egoplasmul, atomita, politicianismul, inteligenţa 
negativă)  la vârful acestor partide, în Conducerea lor au ajuns oamenii 
cei mai perfizi, setoşii de putere, tupeişti, cei mai lipsi de conştiinţă şi de 
patriotism. Oamenii aceştia din conducerile partidelor politice au fost şi 
sunt un exemplu negativ şi un pericol permanent  pentru aşa zisele 
partide, care sunt astfel compromise, dar mai ale pentru Ţară. De fapt  
Partidele politice din perioada postcomunistă nu au fost Partide politice, 
în înţelesul adevărat al cuvântului, al Conceptului de Partid politic, ci 
Grupuri de interese, structuri nodale ale reţelei mafiote naţionale, formând 
oligarhia financiaro-politică a acestei perioade, care a devalizat ţara…O 
mare parte dintre  cei care au făcut parte din partidele politice au fost fie 
unelte ale fostei securităţi, unelte ale unor Organizaţii oculte din interior, 
dar mai ales dina afară, unelte ale unor Asasini economici, fiind plătiţi  
pentru aceasta.  
      De altfel pentru aceasta Forţele oculte occidentale, Multinaţionalele, 
Marile Bănci Internaţionale, Asasinii economic internaţionali l-au 
răsturnat pe Nicolae Ceauşescu de la Putere, ca să aducă acest sistem 
politic pluripartidist, să-i aducă pe aceşti hoţi la Putere, prin care şi cu 
ajutorul cărora aveau să  devalizeze şi să distrugă economia românească ş i 
poporul român. 
      Din mai multe cauze, în primul rând datorită Patologiilor  psihologiei 
poporului român,  aşa zisele partide politice româneşti,  din perioada 
postcomunistă, (dar şi în perioada interbelică, şi în perioada de dinaintea 
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Primului război mondial)  la noi, au funcţionat ca nişte MARI APARATE 
CARE AU ATRAS CĂTRE ELE INDIVIZII UMANI HOŢI, CU MARI 
ASPIRAŢII EGOISTE, VICLENI, CARE VOIAU SĂ PARVINĂ, 
LICHELELE TUPEISTE, DEMAGOGII, CARACTERELE CELE MAI 
PROASTE ALE ACESTUI NEAM, INTELIGENŢELE NEGATIVE. 
 Or faptul acesta a dus la formarea Reţelei naţionale a corupţiei din 
România,  a structurilor financiaro-politice mafiote, corupte, extrem de 
eficiente în procesul de distrugere al Economiei româneşti şi al societăţii 
româneşti. 
        Această reţea mafiotă naţională, împreună cu patologiile poporului 
român, care au ajutat-o să se formeze ŞI SĂ SE DEZVOLTE (împreună 
cu poporul român, clasa intelectuală şi clasa politică), a cărui expresie 
este, sunt Principalii Duşmani care au distrus şi vor distruge în curând 
poporul român şi România. 
     Economia românească după căderea dictaturii comuniste a fost 
distrusă aproape în totalitate. Instituţii Economice importante din ţară ş i 
din străinătate estimează că în aceşti 20 de ani pierderile suferite de 
economia românească depăşesc 1500 de miliarde de euro, la care se 
adaugă cele peste 100 de miliarde de euro împrumutaţi de la FMI şi 
Banca mondială, bani pe care trebuie să îi returnăm împreună cu dobânda 
stabilită. Altfel spus din punct de vedere economică România va fi 
datoare veşnic acestor Bănci Internaţionale (FMI, Banca mondială, alte 
Bănci Internaţionale), va lucra asemenea unui sclav pentru aceste Bănci 
internaţionale. 
 Se ştie de asemenea că 85 la sută din Avuţia României nu mai aparţine 
ţării noastre, poporului român, ci ASASINILOR ECONOMICI  
MONDIALI. 
    După 1989 populaţia, în ansamblu, a României  a scăzut vertiginos, în 
urma distrugerii planificate subtil, mascat a Economiei româneşti, a 
înrăutăţirii condiţiilor de viaţă ale  românilor, a sărăciei, a  stresului, a 
şomajului, a distrugerii Instituţiilor de sănătate, astfel că populaţia ţării de 
peste 22 de milioane din anul 1989 a scăzut  în 2010, cu peste 4 milioane, 
mai existând acum în ţară doar 17-18 milioane de români. Acesta fiind 
primul şi cel mai mare Genocid mascat, subliniem genocid mascat din 
istoria poporului român, din neolitic încoace. 
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      La aceasta  adăugăm cele peste patru milioane de români care au fost 
alungaţi din ţară (prin distrugerea intreprinderilor economice şi prin 
trimiterea lor în şomaj a oamenilor) şi care au plecat să muncească în alte 
ţări (cu o uşurinţă care ar trebui să ne îngrijoreze), declanşând astfel CEL 
MAI MARE PROCES DE DISOLUŢIE DIN ISTORIA POPORULUI 
ROMÂN. Printr-un proces amplu DE DISTRUGERE A României la toate 
nivelele Organismului naţional românesc, prin condamnarea românilor la 
a fi muritori de foame în ţara lor. În Ţară la ora actuală, anul 2010, mai 
suntem în ţară în jur de 12-14 milioane de români.  Acesta este adevărul 
crunt pe care trebuie să-l ştim noi, românii, cu toţii. Repetarea lozincii că 
mai suntem 22 de milioane de români este o minciună, un fals.  În ţară 
mai suntem decât în jur de 13-14 milioane de români. Cifra de 22 de 
milioane de români o regăsim în schimb pe Listele electorale, unde sunt  
puşi şi morţii, pentru a putea  ei fura voturile, şi pentru a ieşi  în Alegeri,  
CINE ESTE STABILIT DIN AFARĂ SĂ IASĂ ÎN ALEGERI.  Sau 
Partidul care se găseşte la Putere. 
 Ştim de asemenea, vedem cu ochii,  că pe parcursul anilor 1989-2010, 
dacă populaţia românească în ansamblu ei a scăzut vertiginos, de la 22 de 
milioane la 14 milioane, singura etnie a cărei populaţii a crescut, tot 
vertiginos, a fost  etnia şi populaţia ţigănească.  
  Subliniem încă o dată, ca să se ştie bine ! Pe parcursul acestor 20 de ani 
creşterea demografică a României a fost numai şi numai negativă, adică în 
fiecare an au murit mult mai mulţi oameni  decât s-au născut.  Se ştie de 
asemenea că anula mor în spitale între 60 şi 100 de mii de oameni, nu de 
moarte bună, ci datorită condiţiilor proaste, mizere, ucigaşe din spitalele 
României. 
       Or noi am arătat  că o dată cu scăderea populaţiei româneşti, şi cu 
creşterea în ritm foarte rapid a populaţiei ţigăneşti în perioada 1990- 2010, 
Institutele de sociologie din România au ajuns la concluzia că după 2015-
2020 populaţia ţigănească va depăşi cu mult populaţia românească. În 
acel moment, care este foarte aproape, populaţia ţigănească va deveni 
prima etnie în stat, (devenind poporul ţigănesc!)  iar populaţia românească 
va deveni a doua etnie în stat, cu aceasta poporul român dispărând de pe 
scena istoriei definitiv. Ţiganii au fost denumiţi romi, tocmi cu scopul 
subtil, mascat ca în perspectivă să fie confundaţi cu românii şi înlocuiască 
în spaţiul carato-pontic populaţia românească.   
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Toate acestea, distrugerea mascată a economiei româneşti, a culturii şi a 
învăţământului românesc, a agriculturii, a industriei, stimularea creşterii 
demografice a ţiganilor, fac parte dintr-un mare Război mascat, format la 
rândul lui dintr-o sinteză de războaie informaţionale, financiare, 
psihologice, economice, educaţionale, culturale, care urmăresc distrugerea 
economiei, a învăţământului, a culturii româneşti (obiectiv atins) şi 
distrugerea poporului român, obiectiv care va fi realizat nu peste mult 
timp. 
  (Ştim că sunt imbecili care afirmă sus şi tare, că  dacă noi, românii, nu 
am dispărut  două mii de ani, nu vom dispărea nici acum. Imbecilii,  
nerozii aceştia nici măcar nu se uită în jurul lor şi nu văd în ce hal 
îngrozitor de decădere, de neputinţă, de umilinţă a ajuns poporul român, 
obiect  al celui mai mare şi pervers Război mascat, invizibil  dus  
împotriva  noastră pe pământ românesc. Habar nu au pe ce lume trăiesc, 
pentru că mulţi o duc bine, şi de fapt pe aceşti indivizi îi doare în fund de 
poporul român!)  
 Poporul daco-român nu a dispărut după războaiele daco-romane din anii 
100-106,e. n, nu a dispărut  1900 de ani călcat de atâţia cotropitori, dar 
vai, poate dispare acum, în cel mai ruşinos şi dureros mod, asimilat de 
poporul ţigănesc, distrus de marele Război mascat dus foarte savant şi 
subtil împotriva noastră din afara ţării, a cărui Victimă suntem de 20 de 
ani ! !   
                                                                             2 
 
       În faţa acestei situaţii foarte grave, a dispariţiei poporului român în 
următorul sau în următoarele decenii noi, Biroul de Viitorologie de la 
Bucureşti, a formulat TEORIA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN,  
CÂND ACESTA SE GĂSEŞTE LA ANANGHIE, ÎN SITUAŢIA DE A 
DISPĂREA, PRIN CELE MAI MARI VALORI ŞI CARACTERE 
ALE SAL,  DE CĂTRE CEI MAI BUNI FII AI SĂI, DE PATRIOŢII 
ADEVĂRAŢI AI ACESTUI POPOR. DE Geniile sale ! 
     Altfel spus, acum când Poporul român este la ananghie, acum când se 
află în cea mai grea şi periculoasă situaţie de la războaiele daco-romane 
din anii 100-106 e. n, încoace,  acum când economia i-a fost distrusă, noi 
credem că ar intra în funcţiune, sau ar trebuie să intre în funcţiune, un fel 
de resort psihologic, instinctul de conservare ar poporului român, care i-
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ar face pe cei mai buni oameni, pe cei mai cinstiţi, patrioţi şi curajoşi 
oameni pe care îi are, să se adune, se organizeze şi să treacă la 
salvarea  de la dispariţie a poporului român. La scoaterea din criză a 
Sistemului socio-economic românesc, a întregului Organism naţional, 
şi la plasarea lor pe o traiectorie evolutivă. 
      Este ceea ce facem noi acum, (Biroul de Viitorologie de la Bucureşti) 
de fapt facem de mulţi ani lucrul acesta, aducând în mass-media 
românească, în gândirea social politică românească, idei şi terorii care îş i 
propun să trezească la viaţă, la realitatea istorică poporul român. Să îl 
ajute să se cunoască pe sine, să îşi cunoască laturile tari, calităţile Fiinţei 
sale naţionale, ca şi defectele şi patologiile psihice,  care ne-au făcut atât 
de mult rău în istorie, tocmai  pentru a se salva în timp. Pentru a-i fi ş i 
poporului român bine în istorie, pentru a deveni un popor normal, un por 
bogat, demn, fericit, creator, un popor respectat în concertul popoarelor ! 
 De aceea am adus în gândirea şi în cultura românească descoperirea 
Sistemului socio-economic de evoluţie, Sistemul economic al viitorului, 
care va salva în istorie Societăţile umane, Doctrina „MIŞCAREA 
PENTRU ROMÂNIA”, care afirmă teza că Poporul român se poate salva 
în istorie dacă şi numai dacă :1 Renunţăm la calea pe care am mers până 
acum în istorie, şi  o apucăm pe calea dezvoltării şi evoluţiei maximale, ş i 
2, dacă renunţăm la dezbinare, la hoţie, la şmecherie, la politicianism, la 
corupţie, la actualele Partide politice, la sistemul politic pluripartidist, 
(înlocuit cu unul bipartidist)  şi la actualul sistem economic capitalist, şi 
dacă trecem la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie, când 
vom munci şi vom crea toţi  românii în acelaşi sens, în aceiaşi direcţie, 
muncind din toate puterile noastre. (Aşa cum au făcut nemţii după al 
Doilea război mondial) 
       Dacă noi, românii suntem capabili să realizăm aceste două 
Condiţii, absolut necesare, atunci într-adevăr poporul român şi 
România vor ieşi din Marea Criză şi Fundătură istorică în care am 
fost băgaţi şi în care ne-am băgat  singuri, ne vom salva de la 
dispariţie în istorie şi vom de veni în sfârşit şi noi, după două mii de 
ani un popor bogat, numeros, puternic, dezvoltat, evoluat, demn şi 
fericit. Un popor care nu mai moare de sărăcie, care nu mai este 
umilit şi călcat în picioare de toţi, care nu mai este jefuit şi scuipat, 
ameninţat oricând cu dispariţia ! 
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      Este ceea ce face, cum spuneam, de mulţi ani Biroul de Viitorologie 
de la Bucureşti. După ce am descoperit, în anii 1976-1978 Sistemul socio-
economic de evoluţie, Sistemul economic care propulsează Societatea 
umană pe următorul nivel de evoluţie, primul gând al nostru a fost acela 
de a aduce în Gândirea românească DOCTRINA CARE ÎI ARATĂ 
POPORULUI ROMÂN CALEA PE CARE TREBUIE SĂ MEARGĂ CA 
SĂ SE SALVEZE ÎN ISTORIE ŞI CA SĂ-I FIE ŞI LUI BINE, CĂ 
DESTUL A FOST UN POPOR CHINUIT ŞI AMĂRÂT TOATĂ 
ISTORIA. 
     Această Doctrină există acum în cultura noastră, în istoria noastră, ea 
se numeşte „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA” sau „DOCTRINA 
BUREBISTA”. A fost gândită deci Mişcarea culturală, politică, 
ideologică şi socială care poate ajuta poporul român să ajungă un 
Mare popor, un popor fericit, bogat şi demn în istorie. (Acest Model, 
această Cale de a se salva în istorie, a poporului român, cu diferenţa 
dată de specificul poporului respectiv, poate fi o cale de urmat pentru 
oricare popor) 
      Pentru că trebuie spus, FĂRĂ SĂ AJUNGĂ UN MARE POPOR 
POPORUL ROMÂN NU SE VA SALVA ÎN ISTORIE, NU VA IEŞI 
DIN CRIZA ŞI DIN FUNDĂTURA ÎN CARE NE SCUFUNDĂM DE 
DECENII, ŞI NU VA AJUNGE NICIODATĂ UN POPOR BOGAT, 
DEMN, FERICIT, EVOLUAT, pe care să nu-l mai jefuiască nimeni, să 
nu-l mai manipuleze, să nu-şi mai bată joc nimeni de el. !  Va fi acelaş i 
popor amărât, furat, detestat, urât, călcat în picioare şi scuipat de toţi,  (aşa 
cum spunea domnul Patapievici, care se urina pe un popor aflat aici de la 
începutul lumii !) ŞI CARE VA DISPĂREA ÎN CURÂND ! PENTRU 
CĂ ESTE OBIECTUL ŞI Victima celui mai mare război mascat, Invizibil 
din istorie, căruia nu ştie cum să-i facă faţă,  pentru că a fost trădat de 
conducătorii, de oamenii lui politici, care s-au vândut agresorului, de 
intelectuali, pentru că este atât de bolnav, de slăbit, de epuizat, de 
neputincios, ÎNCÂT NU MAI ESTE CAPABIL NE NICI O REACŢIE 
DE APĂRARE. Nu mai este capabil decât de fuga din ţară,  din toată 
inima, cum o putea şi cum n-o putea, sporind astfel  procesul de disoluţie 
al poporului daco-român. Apropiind clipa dispariţiei sale din istorie ! Fapt 
care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria lui ! 
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                                                    3 
 
        LA ORA ACTUALĂ, CA POPORUL ROMÂN SĂ POATĂ FI 
SALVAT DE LA DISPARIŢIE, DE LA MIZERIE ŞI SUFERINŢĂ 
ÎN ISTORIE, este neapărată nevoie ca oamenii  cei mai buni ai lui să 
se adune, să pună bazele şi să formeze „MIŞCAREA PENTRU 
ROMÂNIA”, sau „PARTIDUL DEZVO LTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI 
MAXIMALE A ROMÂNIEI”, şi să pună umărul la aplicarea în 
practică a acestei doctrine, DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI 
ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI sau DOCTRINA 
BUREBISTA”. 
    Aceasta este „TEORIA  SAU DOCTRINA SALVĂRII 
POPORULUI ROMÂN PRIN CEI MAI BUNI FII AI SĂI, PRIN 
CELE MAI BUNE MINŢI ŞI CARACTERE ALE SALE”, unul dintre 
paşii foarte importanţi, dintre primii paşi care va ajuta poporul român să 
se salveze în istorie.  
    În cazul în care această Teorie nu funcţionează, deci ea nu este realistă, 
în cazul în care Poporul român nu are aceşti „fii buni” care să se adune, să 
gândească, să se organizeze, să treacă la luptă şi să pună umărul să îl 
salveze, singură această „DOCTRINA A SALVĂRII POPORULUI 
ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI PRIN FII EI CEI MAI 
BUNI”, sau Doctrina numită „ MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, 
prezentată în această carte, ca şi PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL 
EVOLUŢIEI  MAXIMALE A ROMÂNIEI”, nu pot face mare lucru. 
      Doctrina singură poate sau nu poate declanşa o Mişcare de idei, ş i 
afectivă, o mişcare culturală, ideologică, spirituală, care poate rămâne 
doar la nivelul dezbaterilor teoretice. Ca şi „Proiectul şi Programul 
Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei Maximale ale Poporului român şi ale 
ROMÂNIEI, (PDER)”. Important este însă ca atât doctrina „MIŞCAREA 
PENTRU ROMÂNIA” cât şi Doctrina de faţă şi  PDER-UL, SĂ 
DEVINĂ REALITĂŢI VII ÎN PRACTICA SOCIALĂ ŞI ÎN ISTORIE.  
Lucrul acesta este absolut necesar PENTRU CĂ O ALTĂ CALE ŞI O 
ALTĂ ŞANSĂ PENTRU ROMÂNIA NICI NU MAI EXISTĂ ! 
     Domnul ne-a ajutat să facem primul pas pe această Cale a Salvării 
noastre ca popor în istorie, adică  avem DOCTRINA, MODELUL, 
TEORIA, ŞTIINŢA CARE NE ARATĂ CALEA PRIN CARE 
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POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA SE POT SALVA ÎN ISTORIE, IAR 
POPORUL ROMÂN POATE DEVENI UN POPOR BOGAT, DEMN, 
FERICIT, NUMAI PRIN MUNCA ŞI CREAŢIA SA, FĂRĂ SĂ 
EXPLOATEZE UN ALT POPOR, FĂRĂ SĂ ADUCĂ NICI CEA MAI 
MICĂ ATINGERE ALTUI POPOR  ! (Dar nici  nu se va mai lăsa 
exploatat, manipulat, călcat în picioare de alţii)  
În acest proces istoric al creşterii şi evoluţiei sale poporul român poate 
desigur să colaboreze cu alte popoare, dar numai în folosul lui şi al 
celorlalte popoare ! În nici un caz doar în folosul altor popoare, adică al 
exploatării sale, sau doar în folosul său ! 
     Avem de asemenea „PROIECTUL ŞI PROGRAMUL PARTIDULUI 
DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNIEI”, care 
a  fost înfiinţat, în ţară existând la ora actuală peste 40 de Organizaţii de 
bază ale acestui Partid,  (partid care a iniţiat MIŞCAREA PENTRU 
ROMÂNIA) care îşi propune să ajute poporul român să se salveze şi să se 
dezvolte  în istorie. Să îl ajute să se regăsească pe sine în istorie, să îl 
înveţe şi să îl ajute SĂ REZISTE ÎN ISTORIE SECOLE DE AICI 
ÎNAINTE ! (Doctrina „Mişcarea pentru România”, punte totodată bazele 
unei Mişcări de Rezistenţă a Poporului român şi a Naţiunii române în 
istorie!) Poporul român va rezista în istorie cu singura condiţie, cea a 
dezvoltării, a creşterii şi a evoluţiei sale ! Pe această cale şi numai pe 
această cale el va deveni UN MARE POPOR. Acesta este Idealul istoric 
al poporului român ! Acesta trebuie să fie secole de-a rândul de aici 
înainte IDEALUL ISTORIC AL POPORULUI ROMÂN ! 
     Ar mai trebui ca PDER să se dezolate ca Partid de mase şi să câştige, 
numai pe cale democratică Alegerile din România pentru a veni la Putere. 
O dată venit la Putere în România, PDER va cere fostelor Partide 
Politice care au fost la Guvernare în România să plătească daunele, 
prejudiciile aduse poporului român şi României, obligându-le efectiv 
să plătească aceste daune ! După care va trece imediat la construirea şi 
instaurarea STATULUI EVOLUTIV ŞI EDUCAŢIONAL ROMÂN,   cel 
care va iniţia procesul de construire al SISTEMULUI SOCIO-
ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC. cel care  le va da de lucru 
tuturor românilor, (Sistemul socio-economic de evoluţie nu cunoaşte 
fenomenul crizelor economice şi al şomajului !)  îi va organiza pe români 
şi îi va disciplina în aşa fel încât să formeze un Organism social ş i 
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economic naţional unitar! O MARE FIINŢĂ NAŢIONALĂ în care toţi 
lucrăm, din toate puterile noastre, în aceiaşi direcţie. Şi numai în aceiaş i 
direcţie : CREŞTEREA , DEZVOLTAREA ŞI EVOLUŢIA 
POPORULUI ROMÂN. 
    Direcţia fiind deci una singură, aceasta: DEZVOLTAREA ŞI 
EVOLUŢIA MAXIMALĂ A POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI 
ÎN ISTORIE, ÎN TIMP ! 
 În concluzie,  urmează ca atât Poporul român, cât şi Intelectualitatea 
românească, DAR MAI ALES CEI MAI BUNI FII PE CARE ÎI ARE 
ACEST POPOR să dăm un mare examen în istorie.  
   Am văzut că după 20 de ani partidele politice, PDSR  (fost FSN) PNL, 
PNŢ-CD,  P D L, (provenit şi el tot din FSN, de fapt desprinderea PSD ş i 
P. D L din FSN a fost un scenariu bine pus la punct de securitate, de 
neocomunişti, şi de Păpuşarul care le conduce din afară, (Asasinii 
Economici)  ca în viitor, rotindu-se, tot ele să rămână la putere)  Partidul 
Conservator,  nu au fost şi nu sunt capabile să Ofere nici măcar o Soluţie 
pentru ieşirea României din criză. Ba, dimpotrivă prin toate acţiunile lor, 
prin tot ce au făcut aceste Partide, ele au distrus şi mai mult Economia 
românească şi România, au făcut ca Organismul naţional românesc să 
involueze şi mai mult. În  concluzie partidele politice, acestea pe care le 
cunoaştem noi, sunt un Pericol pentru România, ele trebuie să părăsească 
scena politică, şi în locul lor Trebuie să vină acea Forţă  Conducătoare 
(politică sau nepolitică)  cinstită, formată din patrioţi adevăraţi, din minţi 
mari, din oameni de caracter, care pun România şi poporul român mai 
presus de interesele lor personale, care este capabilă să scoată ţara din 
criză. 
    Cum partidele politice de până acum nu au făcut altceva decât să 
distrugă Economia românească şi România, şi cum nu sunt capabile să 
ofere nici o soluţie pentru ieşirea  României din criză, Biroul de 
Viitorologie le cere să părăsească de bună voie, aşa ar fi bine să 
procedeze, scena politică, pentru a lăsa locul Adevăratei Forţe 
Conducătoare care va salva România. 
Bineînţeles că actualele Partide politice nu vor renunţa la putere, (nu 
suntem noi atât de naivi)  că se vor ţine cu ghearele de putere, numai că 
ele sunt demult condamnate de istorie. Şi sunt de mult factori 
destabilizatori şi nocivi ai poporului român şi ai naţiunii române !  Doar 
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nu o fi poporul român atât de prost la infinit să nu-şi dea seama de lucrul 
acesta ! 
 Această Forţă Conductoare care va salva România, şi care va lansa 
Sistemul socio-economic românesc pe Linia lui de evoluţia, adică pe 
Calea  istorică cea bună, ar trebui să fie formată din aceşti CEI MAI 
BUNI FII AI POPORULUI ROMÂN, DIN CELE MAI BUNE 
CARCATERE, CARE SE ADUNĂ ŞI CONLUCREAZĂ CA SĂ 
SALVEZE ROMÂNIA ŞI SĂ O LANSEZE PE CALEA CEA BUNĂ. 
Aşa cum s-a întâmplat cu generaţia de la 1848, şi cu intelectualii care au 
format Partidul Naţional Român din Ardeal, înainte de 1918, şi care au 
militat pentru Unire. Şi au realizat-o, desigur împreună cu poporul ! 
     În cazul în care în urma apariţiei acestei Doctrine, a acestei Teorii, 
(TEORIA SOCIALĂ, POLITICĂ, SPIRITUALĂ, CARE NE SPUNE CĂ 
ÎN  MOMENTELE DE MARE PERICOL UN POPOR SE SALVEAZĂ 
PRIN FII SĂI CEI MAI BUNI, CA URMARE A  EXISTENŢEI ŞI A 
FUNCŢIONĂRII UNUI INSTINCT DE CONSERVARE AL ACELUI 
POPOR, mai ales după ce a apărut Doctrina „MIŞCAREA PENTRU 
ROMÂNIA” şi „PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI 
MAXIMALE A ROMÂNIEI”  (PDER)),  FII  BUNI PE CARE ÎI ARE 
România în acest moment, ne adunăm şi conlucrăm ca să scoatem 
Ţara din criză, şi dacă reuşim acest lucru, aceasta înseamnă două 
mari adevăruri : 1. Că România, poporul român, au într-adevăr un 
număr de Fii buni suficienţi ca să o salveze, şi în acest caz Teoria 
noastră este adevărată. 2. În acest caz este adevărată şi Teoria 
Instinctului de Conservare, de salvare al poporului român, al 
popoarelor. Este adevărat deci că acest Instinct de conservare al 
popoarelor şi al naţiunilor există şi el funcţionează.    
     Dar este posibil ca România să nu aibă fiii buni, despre care am vorbit  
aici, ci doar demagogi şi politicianişti, lichele politicianiste, şmecheri şi 
hoţi (aşa cum avem acum şi cum am avut dintotdeauna, cu foarte puţine 
excepţii!) care urmăresc numai să acceadă la putere şi să se îmbogăţească,  
aşa cum sunt cei pe care îi găsim în partidele politice de azi. În acest caz 
Teoria că popoarele au un Instinct de conservare care funcţionează, şi 
care-i face pe fiii cei mai buni ai poporului respectiv să se adune şi să 
salveze Ţara, este falsă. În acest caz poporul român nu are un număr 
suficient  de fii buni, care să salveze România, iar poporul român nu are 
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un asemenea instinct de conservare, care să intre în funcţiune şi să îl ajute 
să se salveze…Faptul că după 1989 zeci de mii de români s-au îmbogăţit  
jefuindu-şi ţara, că milioane de români au fugit din România cu o uşurinţă 
extraordinară, ca şobolanii,  ca şoarecii, ca să muncească în alte ţări,   
interesaţi numai să facă ei bani, în loc să fi rămas în ţară, să se fi adunat şi 
să se fi luat de gât cu Hoţii de la Putere, pe care să-i fi făcut praf, ne 
demonstrează că poporul român are mai degrabă instinctul disoluţiei, al 
atomizării, al suicidului.  Urmează ca Istoria să ne arate care ipoteză este 
adevărată! 
     Pentru că noi, cei din Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, credem în 
TEORIA SALVĂRII ÎN MOMENTELE ISTORICE CELE MAI 
GRELE, A POPOARELOR ŞI A NAŢIUNILOR, PRIN FIII LOR CEI 
MAI BUNI”, noi îi chemăm pe aceşti Fii buni pe care îi are ţara, (şi care 
nu se găsesc în nici un caz în partidele politice)  pe cele mai de seamă 
valori ale naţiei, să vină alături de noi, de Biroul de Viitorologie de la 
Bucureşti, să vină în”MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, să punem 
împreună umărul şi salvam România şi poporul român ! 
    Le spunem românilor, şi acestor Fii buni (despre care credem că există, 
deşi s-ar putea să ne înşelăm!”) că poporul român şi România traversează  
CEA MAI GREA ŞI CEA MAI PERICULOASĂ PERIOADĂ 
ISTORICĂ (DE CRIZĂ ŞI DE FUNDĂTURĂ ISTORICĂ) în care ne va 
merge din rău în mai rău, după care urmează să dispărem ca popor din 
istorie. 
     Ori România are aceşti fii buni, care ne adunăm să salvăm poporul 
român, mergând pe calea arătată în „DOCTRINA SALVĂRII 
POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII ROMÂNIEI„ sau în 
„DOCTRINA „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, şi în această 
„DOCTRINĂ A SALVĂRII ROMÂNIEI PRIN CEI MAI BUNI FII AI 
EI”, şi aceşti Fii buni se adună şi conlucrează la Salvarea şi Renaşterea 
României, ORI VOM DISPĂREA CA POPOR ÎN ISTORIE !  
 
                                                                              14  
 

DIFICULTĂŢI ŞI PIEDICI PE CARE LE VOR ÎNTÂMPINA 
MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, 
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DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A RENAŞTERII 
ROMÂNEI, DOCTRINA BUREBISTA, 

ŞI PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI AL EVOLUŢIEI MAXIMALE A 
POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI. 

 
PE CARE AR FI BINE SĂ LE CUNOAŞTEM ŞI SĂ LE 

PREÎNTÂMPINĂM ! 
 

       Precizăm de la început că suntem conştienţi că atât Doctrina 
„MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, cât şi PDER, şi procesul de Salvare 
a poporului român şi a României şi de lansare a Sistemului românesc pe o 
Traiectorie evolutivă sunt pândite de mari primejdii. 
 De aceea subliniem de le început că MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA 
este o mişcare culturală şi educaţională în primul rând,  este o Mişcare, 
politică, socială, ideologică şi spirituală (creştină, subliniem acel lucru, deş i 
în această Mişcare îşi poate găsi locul orice om cinstit, de orice religie sau 
credinţă ar fi el) ), aşa cum a  fost MIŞCAREA PAŞOPTISTĂ la  noi, în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
   Filozofia şi Ideologia MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA combat violenţa, 
comportamentul vulgar, demagogia politicienilor, corupţia, hoţia, 
şmecheria, balcanismul, combat societatea şi fiinţa de consum, goana cu 
orice preţ după bani.  Ne repugnă violenţa, de aceea mijloacele şi 
procedeele de luptă ale MIŞCĂRII PENTRU ROMÂNIA, ne apropie mai 
mult de Gandi, de fapt de psihologia blândă, ospitalieră, răbdătoare, 
neviolentă a românului.  
    MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA  militează pentru  construirea în 
istoria noastră a Sistemului socio-economic de evoluţie, care este Sistemul 
economic al cărui produs principal este  Evoluţia.  Care produce evoluţia 
Societăţii umane, a Omului ! În care toţi oamenii sunt proprietari, împreună 
cu statul, ai mijloacelor de producţie, ai bunurilor economice, care nu 
cunoaşte fenomenul crizelor economice şi al şomajului. În care însuşirile 
creatoare ale oamenilor, capacitatea lor de muncă sunt fructificate la 
maximum. 
    Mişcarea pentru România consideră că atât Naţiunea şi Poporul ca forme 
de organizare a  marilor colectivităţi umane formate de-a lungul istoriei, ca 
şi Statul nu sunt modalităţi perimate, învechite, aşa cum susţin Marii 
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Asasini Economici, care vor să impună prin minciună şi manipularea 
popoarelor Noua Ordine Mondială. Mişccarea pentru România consideră 
că toate popoarele fiind creaţii ale Lui Dumnezeu sunt sfinte, sacre, de 
aceea ele trebuie respectate. De aceea este interzisă utilizarea atât a 
războaielor de timp militar, cât şi a războaielor mascate, informaţionale, 
psihologice, economice, educaţionale împotriva popoarelor şi a naţiunilor. 
Este interzisă utilizarea oricărei forme de agresiune a omului şi a 
popoarelor. 
În acelaşi timp este obligatorie pentru cei care le conduc ajutarea 
popoarelor şi a naţiunilor să se dezvolte şi să evolueze ! 
       În cazul în care vom fi acuzaţi de naţionalism  sau de extremism noi 
spunem  răspicat că SUNTEM, O MIŞCARE EDUCAŢIONALĂ 
IDEOLOGICĂ, SPIRITUALĂ CARE PUNE ÎN CENTRU EI  
UMANISMUL, EDUCAŢIA,  EVOLUŢIA SOCIETĂŢII ŞI A OMULUI, 
folosind mijloace educaţionale ale creativităţii ştiinţifice. Vom spune de 
asemenea că Orice popor poate să apuce în istorie pe Calea dezvoltării şi a 
evoluţiei, aşa cum facem noi, fără să facă nici cel mai mic rău altui popor, 
oricare ar fi acesta. 
     Trebuie să nu ne lăsăm atraşi în capcana în care a fost atrasă Mişcarea 
legionară în perioada interbelică la noi. Nu avem nimic comun cu 
antisemitismul, ori cu un alt curent care aduce atingere Creaţiei lui 
Dumnezeu, adică Omului şi Societăţii umane. Pentru noi este Lege, că 
toate popoarele şi naţiunile fiind Creaţia Lui Dumnezeu ele trebuie 
respectate, ocrotite şi ajutate să se dezvolte şi să evolueze. De aceea vom 
stabili relaţii frăţeşti cu toate popoarele şi naţiunile care nu utilizează  
împotriva altor naţiuni Războaiele invizibile de tipul Războiului economic, 
informaţional, psihologic, cultura, care sunt de fapt Crime la adresa 
umanităţii. 
     Suntem de asemenea conştienţi că o dată cu apariţia MIŞCĂRII 
PENTRU ROMÂNIA şi a Ideologiei sale, în istorie a apărut o Mişcare de 
idei şi politică, binevenită, care era demult necesară, şi care va ajuta foarte 
mult popoarele şi naţiunile în existenţa lor istorică ! 
                                                                               2 
 
      Este desigur foarte bine că a apărut în Cultura, în Istoria şi în Gândirea 
social politică a poporului român această Doctrină, această Mişcare social-
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politică, acest Curent de idei intitulat MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, 
SAU „DOCTRINA BUREBISTA, sau SALVAREA POPORULUI 
ROMÂN ŞI RENAŞTEREA ROMÂNIEI”. 
     Faptul acesta este cu atât mai bine venit cu cât poporul român şi 
România se găsesc de mai bine de 70 de ani  într-o stare de  criză 
permanentă, FOARTE PROFUNDĂ ŞI PERICULOASĂ, datorată în 
primul rând Partidelor politice, acestor Găşti de  parveniţi, de politicianişti,  
de jigodii şi de curve caracteriale, care s-au derulat la Conducerea 
României de la Primul război mondial încoace, dar şi conjuncturilor geo-
politice din aria euro-asiatică. Precizăm că cele mai mari evenimente şi 
fenomene politice şi socio-economice care  s-au derulat în spaţiul euro-
asiatic sunt de sorginte francmasonică, şi au fost Proiecte oculte iniţiate de 
Vârful financiar mondial, de Marile Bănci internaţionale, şi de Marile Loji 
francmasonice. (Primul Război mondial, Experimentul comunist mondial, 
Crizele economice mondiale, Proiectul Uniunii Europene, Noua Ordine 
mondială, Actuala criză economică mondială, etc) 
       Soarta nefericită a poporului român de la realizarea MARII UNIRI din 
anul 1918 încoace ni se  datorează în primul rând nouă, Poporului român, 
psihologiei noastre marcată de patologiile şi defectele poporului român, pe 
care le-am discutat mai sus. 
      Datorită patologiilor psihologiei poporului român noi am avut această 
Clasă intelectuală, labilă, laşă, egoistă, dedublată, bolnavă de invidie şi de 
egoplasm, care la rândul ei a dat această clasa politică imorală, această 
mafie politicianistă, bolnavă de toate tarele şi defectele morale, şi care ne-a 
nenorocit pur şi simplu. 
      Datorită faptului că suntem un popor bolnav de axiofagie (patologia 
care ne face să ne invidiem, să ne mâncăm, să ne distrugem valorile) şi  de 
egoplasm,  noi, deşi fiind un popor care a dat mari valori, din păcate ne-am 
mâncat Valorile, în toate domeniile. Nu am ştiut să le fructificăm, să 
beneficiem de creaţia lor ! Le-am marginalizat sau le-am distrus, astfel că 
marile valori româneşti au fost obligate să trăiască şi să se realizeze n 
străinătate. A se vedea cazul lui Brâncuşi, Enescu, Mircea Eliade, Eugen 
Ionescu, Cioran, Coandă… 
   Această axiofagie nenorocită ne-a împiedicat  să dăm genii, sau mari 
valori în domeniul Gândirii politice sau al practicii politice. I-am avut în 
secolul XIX pe Bălcescu şi pe Eminescu, încolo nu am mai dat Mari 
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Gânditori politici. Şi dacă i-am fi avut ei nu s-ar fi putut dezvolta şi nu ar fi 
putut crea Teorii şi Doctrine politice (aşa cum este aceasta) necesare 
poporului român datorită vieţii tensionate, a climatului politicianist de la 
noi. Nu mai vorbim că în perioada comunistă asemenea Gânditori politici 
şi asemenea Doctrine politice nici nu ar fi putut să apară. 
      Iată, în sfârşit, că în deceniul 8 al secolului XX, anticipând parcă 
prăbuşirea poporului român şi a României, a fost realizată descoperirea 
„SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE”, una dintre cele 
mai mari descoperiri în Economie, fără de care noi, românii, nu putem 
deveni un mare popor. Iar în ultimul deceniu al secolului XX au apărut în 
Românei „DOCTRINA SALVĂRII POPORULUI ROMÂN ŞI A 
RENAŞTERII ROMÂNIEI SAU DOCTRINA BUREBISTA”. 
     Această „MIŞCARE PENTRU ROMÂNIA” îşi propune să adune 
minţile cele mai bune, nobile, creative pe care le are acest neam, pentru a le 
ajuta să lucreze în sensul dezvoltării şi evoluţiei poporului român şi ale 
naţiunii române !  Ea este o Mişcare de idei, o Mişcare politică, socială, 
ideologică şi de gândire economică asemenea Mişcării paşoptiste, cea mai 
importantă Mişcare de idei şi de gândire social politică din istoria noastră, 
care a dus la formarea Unei Grupări patriotice unite, a unui grup de 
revoluţionari, care au declanşat Revoluţia de la 1848 din Ţările române. 
     O revoluţie înfrântă este adevărat,  Mişcarea paşoptistă apucase însă să 
îşi  lanseze, să facă publice Proiectul şi Programul Revoluţiei de la 1848. 
Suflul ideilor paşoptiste, care în esenţă preconizau emanciparea socială în 
Principate, dezvoltarea economică a Ţărilor Române, ieşirea din starea de 
amorţire feudală, o viaţă politică democratică, a stat la baza şi a alimentat  
întreaga dezvoltare politică,  socială şi economică a României până la 
realizarea Marii Uniri din anul 1918. 
    Din păcate, aşa cum am spus, Mişcarea social-politică paşoptistă şi-a 
pierdut o dată cu trecerea deceniilor suflu şi ideile de bază, filonul central 
al Ideologiei paşoptiste. 
       Apariţia Partidelor în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ne 
gândim la Partidul libera (al roşilor, cum era numit, şi care era socotit 
partid de stânga, şi era partid de stânga) şi la Partidul Conservator, au 
înlocuit Gruparea paşoptistă şi Mişcarea de Idei  social-politice a 
momentului 1898, aducând în locul lor o viaţă politică imorală, 
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parvenitismul, şi un climat de demagogie şi lupte politicianiste, care au dus  
la degradarea clasei politice româneşti. 
        A doua Mişcare social-politică românească apare în deceniul al 
IV-lea al secolului XX, este vorba despre Mişcarea legionară, care se naşte  
ca reacţie la demagogia şi imoralitatea partidelor politice, a PNL şi a PNŢ, 
la climatul de corupţie creat de aceste partide, la climatul de lupte intestine, 
care în anul 1938 au făcut ca România chiar să devină o ţară neguvernabilă. 
    Observăm aşadar că dacă Mişcarea social-politică paşoptistă apare ca 
reacţia la starea de înapoiere feudală din Ţările Române, la stările de 
lucruri  învechite ale momentului istoric, care frânau dezvoltarea societăţii 
româneşti, ei bine, Mişcarea social-politică Legionară  apare şi ea tot ca 
reacţie la starea de lucruri deplorabile din societatea românească a vremii, 
la criza de idei, de valori şi morală a politicianismului românesc, la 
corupţia şi imoralismul partidelor politice. 
        A fost o stare de revoltă şi de reacţie la corupţia, demagogia ş i 
politicianismul deşănţat, fără orizont al partidelor interbelice, Partidul 
naţional  liberal, şi Partidul naţional ţărănesc în principal. România a avut  
nenorocul de a avea ca Rege în perioada interbelică nu un om integru, de o 
corectitudine şi disciplină germana, aşa cum a  fost Carol I, sau un Rege 
înţelept şi patriot, cum a fost urmaşul său, Regele Ferdinad Întregitorul, ci 
un rege, ne referim la Carol al II-lea, cartofor, corupt, imoral, intrigant, 
care a manipulat partidele şi certurile dintre ele, până când criza politică a 
societăţii româneşti a ameninţat să distrugă România. Cum s-a şi întâmplat.  
     Ca o Reacţie la această stare de lucruri negativă din societatea 
Românească şi din viaţa politică interbelică a apărut MIŞCAREA 
LEGIONARĂ, care iniţial a fost o mişcare creştină, patriotică, de renaştere 
naţională, dar care nu a avut un fundament filozofic, economic şi ideologic 
solid, şi care până la urmă a terminat compromisă în asasinatele (în care a 
fost atrasă)  făcute şi în revolta din ianuarie 1941, când a fost reprimată şi 
interzisă de generalul Ion Antonescu,  în acel moment Conductor al 
Statului. Subliniem faptul că este necesar ca noi să învăţăm din tragedia şi 
din eşecul dureros atât al Mişcării paşoptiste dar mai ales al Mişcării 
legionare 
       A treia Mişcare social-politică, având o Ideologie bine conturată care 
apare în Istoria României este „MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, care 
apare în deceniu al 8-lea al secolului XX, dar care se structurează şi se 
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desăvârşeşte din punct de vedere al Conţinutului, al sistemului de idei, al 
programului, în ultimul deceniu al secolului XX. Apare şi ea tot ca o 
reacţie la starea de lucruri negativă din România,  ca o reacţie la 
demagogia, corupţia şi ticăloşia partidelor politice ale momentului istoric,  
la sărăcia românilor, la lipsa de perspectivă a poporului român din ultimele 
decenii ale secolului XX, din perioada postcomunistă, când România a fost 
pur şi simplu jefuită şi distrusă..  
       Până la 1989, când a căzut Dictatura comunistă, România era condusă 
de o Ideologie străină de firea noastră, Comunismul a oprimat gândirea şi 
dezvoltarea spirituală a poporului român. Comunismul nu a oferit  
poporului român acea cale de dezvoltare pozitivă, care să ne ducă pe un 
nivel de dezvoltare şi evoluţie superior, pentru a deveni un popor bogat, un 
popor fericit, civilizat, care se poate dezvolta  de sine stătător în istorie. 
 Din păcate nici Mişcarea paşoptistă,  nici partidele politice din ultima sută 
de ani, nici Mişcarea legionară,  nici dictatura şi ideologia comunistă NU 
AU REZOLVATE PROBLEMA ROMÂNEASCĂ,  problemă pe care o va 
rezolva Poporul român o dată cu trecerea la construirea  SISTEMULUI 
SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC.  
        Dictatura comunistă după 1989 a fost înlocuită de Sistemul politic 
pluripartidist impus de occident, sistem falimentar în perioada interbelică la 
noi, prilej cu care la  conducerea ţării au venit Găştile de trădători şi 
jefuitori de ţară numite Partide politice, şi care au distrus pur şi simplu 
Economia ţării şi poporul român. Adică exact ce şi-au propus marii Asasini 
economic din afară 
     Ca o reacţie deci la această stare de lucruri în care a fost introdusă 
România, aflată acum în cea mai gravă criză şi fundătură istorică, 
economică, morală, politică, educaţională,  ca reacţie la jefuirea ţării, la 
climatul de corupţie şi decădere morală din societatea românească, la 
prăbuşirea totală a poporului român, la lipsa de perspectivă istorică, la 
ameninţarea cu dispariţia a poporului român, a apărut, s-a conturat şi s-a 
structurat în România această Doctrină numită MIŞCAREA PENTRU 
ROMÂNIA.  
      Într-adevăr MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA îi face cunoscută şi  îi 
lămureşte poporului român situaţia sa umilitoare şi dureroasă în istorie, îi 
conştientizează cauzele şi factorii care au făcut ca noi, românii, să avem 
istoria aceasta nenorocită,  ajută poporul român să se cunoască mai bine pe 
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el,  să se regăsească, şi îi arată  metodele, strategiile, calea prin care poate 
ieşi din această cea mai gravă STARE DE CRIZĂ ŞI FUNDĂTURĂ 
ISTORICĂ, în care s-a aflat de când există el pe pământ. 
        Întrebarea pe care ne-o punem noi, autorul acestei Doctrine, numită 
MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, Mişcare social-politică, spirituală care 
îşi propune să ajute poporul român să se salveze în Istorie şi să devină un 
popor fericit, bogat  şi demn în viitor, care nu va mai putea să dispară, este 
aceasta :  Nu cumva această Doctrină, această MIŞCARE SOCIAL 
POLITICĂ, numită MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”, SAU 
„SALVAREA POPORULUI ROMÂN ŞI RENAŞTEREA TOTALĂ  
ROMÂNIEI „ va fi şi ea compromisă aşa cum a fost compromisă 
MIŞCAREA LEGIONARĂ, în perioada interbelică ? 
    MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ PAŞOPTISTĂ, singura care a dat  
roade la noi,  care a avut efecte pozitive în viaţa social-economică până 
către sfârşitul secolului al XIX-lea (Mişcarea legionară nu a avut efecte 
pozitive în istoria noastră, ba dimpotrivă, a produs mai multe efecte 
negative. Ea a fost un eşec total) a fost, aşa după cum ştim cu toţii, un 
SEMIEŞEC. 
 Ei bine, ne întrebăm noi, nu cumva şi MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA 
va fi un eşec sau un semieşec ? Şi în cazul acesta ce facem ? În cazul acesta  
ar trebui desigur să luăm toate măsurile, că creăm toate condiţiile ca 
MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA” să nu fie un eşec, ci să fie un mare 
succes ! 
  
      Noi, autorul acestei Doctrine, împreună cu Biroul de Viitorologie de la 
Bucureşti o spunem răspicat, CU LUCIDITATE, ŞI CU O MARE 
DURERE, sunt mult mai multe şansele ca MIŞCAREA PENTRU 
ROMÂNIA să fie un semieşec, sau un eşec decât un succes ! 
      Ca să ne dăm seama de lucrul acesta nu avem decât să comparăm 
cauzele şi factorii care favorizează realizarea, împlinirea în practică a 
acestei Mişcări social politice, şi factorii şi cauzele care se opun 
aplicării ei în practică. 
 Iată care ar fi marii duşmani ai aplicării în practică a acestei Doctrine, 
„MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA”.  
 1.  În primul rând oamenii politici, actualele Partide politice care au distrus 
România, nu ar voi în nici un caz să dispară ele din istorie ca să vină la 
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Conducerea Ţării un PARTID CINSTITI, CU ADEVĂRAT BUN 
PENTRU POPORUL ROMÂN, un partid de patrioţi, care pot să 
angajeze România pe o linie de evoluţie, şi să ajute poporul acesta să 
devină un mare popor. 
 2. Mafia politico-financiară, oligarhia românească ce s-a îmbogăţit prin 
jefuirea poporului român, nu ar putea în nici un caz să renunţe la putere, la 
jefuirea economiei româneşti, pentru a accepta ca să vină la conducerea 
ţării un Partid politic şi o Mişcare politică şi socială nouă care să 
salveze România.. 
 3.  Clasa intelectuală românească, o clasă de indivizi laşi, egoişti,  
invidioşi, mediocri, în care mai toţi se cred mari, sau dacă nu se cred mari 
se dau mari, setoşi de putere (dacă ar putea fiecare ar deveni Prim Ministru 
sau Preşedintele Ţării, ca să se îmbogăţească el şi neamurile lui cât mai 
mult), laşă şi perversă cum este, nu ar mişca un deget pentru a salva 
poporul român şi România. Pentru a face şi cel mai mic bine poporului 
român. Pentru a pune umărul la înfiinţarea şi dezvoltarea MIŞCĂRII 
PENTRU ROMÂNIA. 
  4. Un alt mare duşman al „DOCTRINEI BUREBISTA” şi al „MIŞCĂRII 
PENTRU ROMÂNIA” este ceea am numit patologiile psihologiei 
poporului român, Sistemul de patologii al psihologiei poporului român. 
Suntem un popor antiproductiv, care ne facem singuri rău. Un popor slab, 
de laşi, de parveniţi, de egoişti, de invidioşi, care ne-am trădat 
Conducătorii şi ne-am distrus valorile. Un popor  atomizat, în care forţele 
care ne dezbină sunt mai puternice decât cele care ne unesc. Românilor nu 
le prea pasă de ţara lor, nu sunt patrioţi, ca dovadă că după 1990 când  
Ticăloşii care au fost la putere şi au distrus economia românească,  în loc 
ca noi, românii să ne unim şi să dăm cu ei de pământ,  am fugit toţi ca nişte 
şobolani în toate părţile, la muncă în străinătate, ca să ne îmbogăţim. 
Lăsându-i pe hoţii din PARTIDELE POLITICE SĂ NE MINTĂ, SĂ NE 
MANIPULEZE, SĂ NE JEFUIASCĂ, SĂ NE PROSTEASCĂ ÎN FAŢĂ, 
ÎN TIMP CE EI ADUNAU AVERI ŞI SE ÎMBOGĂŢEAU CU 
NERUŞINARE !  Rezumând, afirmăm că defectele psihologiei noastre, 
tarele psihologiei poporului român, şmecheria, invidia, egoismul, lenea, 
viclenia, balcanismul, politicianismul, neseriozitatea, faptul că nu ne pasă 
de  ţară, de popor, etc, sunt un mare duşman al nostru 
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     5. Un alt  factor important care ne va face să nu luptăm pentru a aplica 
în practică această DOCTRINĂ CARE NE-AR SALVA ÎN ISTORIE, este 
faptul că noi, românii, nu am învăţat nimic din istorie… Suntem un popor 
incapabil să învăţăm din istoria noastră tragică, plină de suferinţe, şi plină 
de eşecuri, de ratări. Noi am ratat în istorie mai toate şansele favorabile pe 
care ni le-a oferit Dumnezeu…Puţine popoare s-au condamnat la eşec, la o 
suferinţă nesfârşită, aşa cum a făcut-o în istoria lui poporul român. 
 6. Un alt factor care ne va împiedica să ne trezim la realitate şi să apucăm 
pe Calea salvării în istorie, este acest fapt aparent neînsemnat, şi anume : 
că dacă ţara aceasta are totuşi un număr mic de patrioţi adevăraţi,  (şi un 
număr şi mai mare de pseudopatrioţi care fac pe patrioţii din gură) aceştia 
în loc să se unească între ei, să formeze o Generaţie de patrioţi unită, 
care să acţioneze şi să lupte în acelaşi sens, cum a fost generaţia de la 
1848, ei se mănâncă între ei, se dezbină, (cum fac partidele politice) 
căci vrea să fie fiecare mare. Decât aşa patrioţi mai bine lipsa. Mult rău 
ne-a făcut această tipologie de patrioţi. 
     7  Şi desigur, nu în ultimul rând, cei care nu vor dori ca  românii să se 
dezvolte, să evolueze pentru a deveni un mare popor şi o mare naţiune, 
VOR FI PUTERILE STRĂINE, COMPANIILE MULTINAŢIONALE, 
MARILE BĂNCI INTERNAŢIONALE, ŢĂRILE DIN JURUL NOSTRU, 
care şi-au avut dintotdeauna implantate la conducerea României cozile lor 
de topor, care să acţioneze la momentul potrivit, cel mai greu pentru noi, în 
favoarea lor. Nici o putere din mediul geopolitic al României, nici Rusia, 
nici Germania, nici Uniunea Europeană, nici unul dintre vecinii noştri,  
Ungaria, Serbia, Ucraina, nici Marii Bancheri internaţionali nu vor aici la 
Gurile Dunării, în aria carpatică UN MARE POPOR ŞI O MARE 
NAŢIUNE. Şi toţi vor lucra aşa cum au lucrat toată istoria, ca să fim 
acelaşi popor mic, sărac, dezbinat, umilit, slab, laşi, dedublat, ca să poată 
să-l manipuleze ei cum vor, şi să-l jefuiască, aşa cum au făcut-o toată 
istoria, iar acum, după 1989, mai amarnic ca niciodată. Nu fără nici un rost 
au fost distruse, după 1989 în România Cultura şi Educaţia, Sistemul de 
învăţământ, sub masca reformelor în educaţie. Duşmanii noştri, Marii 
Asasini nu au nevoie de români inteligenţi, culţi,  ci de români cât mai 
proşti, cât mai reduşi intelectual pe care să-i manipuleze cum vor ! 
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      Există însă şi câţiva factori care ne-ar putea favoriza, care ne-ar putea 
ajuta să înfiinţăm în România PDER, Partidul politic care va iniţia 
MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA, şi va trece imediat la construirea în 
România a Sistemului socio-economic de evoluţie, şi care va orienta 
imediat întregul Organism naţional românesc pe Calea evoluţiei,  
fructificând şi orientând în acelaşi sens toate energiile creatoare ale acestui 
neam, pentru a-l ajuta să ajungă în cel mai scurt timp istoriceşte posibil UN 
MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE ! 
        Acel moment s-ar putea să fie atunci când ne va ajunge cuţitul la os, 
potrivit proverbului „Dă, Doamne, mintea românului a de pe urmă!”. 
Numai că atunci când va veni acel moment, care se apropie de fapt, ESTE 
BINE SĂ NE GĂSEASCĂ PREGĂTIŢI. Cu Partidele politice care au fost 
şi sunt la guvernare nu mai putem merge.  Partidele care au făcut rău ţării,  
care au distrus economia este bine să dispară din istorie, dar şi să plătească 
suferinţa şi daunele produse poporului român !  Ele n-au făcut până acum 
altceva decât să distrugă ţara ! Şi un oligofren îşi dă se ama de lucrul acesta 
! 
     Acel moment s-ar putea să vină când  bunul Dumnezeu se va îndura de 
noi şi ne va trezi la realitate, când ne va dărui un Grup de Intelectuali 
patrioţi, cum a fost generaţia de la 1848. Care vor putea apoi mobiliza şi 
organiza întregul popor român, orientându-l pe Calea dezvoltării şi a 
evoluţiei ! ! Patrioţi pe care îi chemăm din toată inima să vină alături de noi 
! 
    Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să nu ne lase să pierim ca neam, să ne 
inspire şi să ne ajute ! Să facă un Miracol, o Minune în istoria noastră, ca să 
vedem slava şi puterea Lui infinită, pentru a ne scoate din noroi şi pentru a 
face din noi  UN MARE POPOR ŞI O MARE NAŢIUNE. 
      Biroul de  Viitorologie de la Bucureşti, format, aşa cum am mai spus 
din  Intelectuali patrioţi, loiali României şi poporului român, am început 
deja să formăm  Grupul de Patrioţi Paşoptişti (denumit aşa în memoria 
paşoptiştilor, singura generaţie de intelectuali unită, din istoria noastră, care 
tocmai pentru că a fost unită  a făcut enorm de mult pentru ţară !) care va 
conduce  MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA şi  care va forma Partidul 
Dezvoltării şi Evoluţiei Maximale a României (PDER). Care la rândul lui 
va trece imediat şi treptat la Construirea Sistemului socio-economic de 
evoluţie românesc, cel care va da de lucru tuturor oamenilor,  când nu va 
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mai exista şomaj, fructificând la maximul creativitatea şi capacitate de 
muncă a Românilor.  Sistemul socio-economic care nu cunoaşte fenomenul 
şomajului şi al crizelor economice !  
      Fie ca Doctrina, Teoria elaborată de noi în această carte, „DOCTRINA 
SALVĂRII UNUI POPOR, ÎN MOMENTELE ISTORICE CELE MAI 
GRELE, PRIN CELE MAI BUNE CARACTERE, PRIN CEI MAI BUNI 
FII AI SĂI”, în cazul nostru poporul român, să se dovedească a fi viabilă ş i 
utilă, binevenită, şi ea să  ajute într-adevăr, cu ajutorul bunului Dumnezeu 
poporul român să se salveze, şi să devină un popor prosper, demn şi 
puternic în istorie ! Îi aşteptăm pe patrioţii români să vină alături de noi ! 
Fie ca Domnul să fie tot timpul cu noi, şi să ne îndrume tot timpul ! 
  
 
 


