BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREŞTI

ŞTEFAN DUMITRESCU
APARIŢIA PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA A

PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI

EVOLUŢIEI MAXIMALE A ROMÂNEI
(PE SCURT PARTIDUL EVOLUŢIEI ROMÂNIEI,
Sau

PDER)

MIŞCAREA ROMÂNEASCĂ SAU
MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA
PROIECTUL NAŢIONAL AL SALVĂRII
ROMÂNIEI
PRINCIPIILE ŞI TEZELE CARE STAU LA
BAZA PDER
PRIMUL PROIECT NAŢIONAL DE SALVARE, DEZVOLTARE,
ŞI EVOLUŢIE A ROMÂNIEI, DUPĂ 1990
PARTIDUL CARE VA SALVA DIN CRIZĂ POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA
PLASÂND ORGANISMUL ROMÂNESC PENTRU TOTDEAUNA PE O
TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ !
PARTIDUL CARE VA DA DE LUCRU TUTUROR ROMÂNILOR, PUNÂNDUI PE OAMENI ÎN SITUAŢIA DE A MUNCI ŞI DE A CREA MAXIMAL !
CARE VA DECRETA IMEDIAT STAREA EXCEPŢIONALĂ DE
RECONSTRUCŢIE ŞI RENAŞTERE A ROMÂNIEI ŞI TRECEREA LA
CONSTRUIREA SISTEMULUI ECONOMIC DE EVOLUŢIE, CARE NU
CUNOAŞTE FENOMENUL CRIZELOR ŞI AL ŞOMAJULUI, CARE ARE UN
NIVEL EDUCAŢIONAL ÎNALT, ŞI POATE ASIGURA UN NIVEL DE TRAI
RIDICAT OAMENILOR !.
BIROUL DE VIITOROLOGIE DE LA BUCUREŞTI

1

ŞTEFAN DUMITRESCU
APARIŢIA PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA A

PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI
MAXIMALE A ROMÂNEI
(PE SCURT PDER)
Sau

MIŞCAREA ROMÂNEASCĂ SAU
MIŞCAREA PENTRU ROMÂNIA
PRINCIPIILE ŞI TEZELE CARE STAU LA
BAZA PDER
PRIMUL PROIECT NAŢIONAL DE SALVARE, DEZVOLTARE
ŞI EVOLUŢIE A ROMÂNIEI, DUPĂ 1990
PARTIDUL CARE VA SALVA DIN CRIZĂ POPORUL ROMÂN ŞI
ROMÂNIA PLASÂND ORGANISMUL ROMÂNESC PENTRU TOTDEAUNA
PE O TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ !
PARTIDUL CARE VA DA DE LUCRU TUTUROR ROMÂNILOR ! CARE VA
DECRETA IMEDIAT STAREA EXCEPŢIONALĂ DE RECONSTRUCŢIE ŞI
RENAŞTERE A ROMÂNIEI ŞI TRECEREA
LA CONSTRUIREA
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DRAGI ROMÂNI, STIMAŢI OAMENI !
Aşa după cum vedeţi şi dumneavoastră partidele politice de după 1989 nu
numai că nu au fost în stare să scoată România din criza socială şi economică
în care ne-a adus Regimul comunist, dar nu au fost capabile nici măcar să
întreţină ce au construit comuniştii. Aceste partide se fac vinovate de
distrugerea Economiei româneşti, de agravarea crizei economice, morale,
educaţionale a societăţii româneşti, de trădarea poporului român, de
inconştienţă. Sătui de minciunile partidelor aflate la Putere în România, care au
fost interesate numai de îmbogăţirea acoliţilor lor, văzând că aceste partide,
conduse de fapt de Grupuri de Interese, ca să nu le zicem Găşti, sunt total
incapabile să aducă ceva nou în Istorie, care să facă cel mai mic bine
românilor, văzând că ele sunt de fapt un mare pericol pentru România, un
Grup de Intelectuali patrioţi, din cadrul Biroului de Viitorologie de la
Bucureşti, profitând de descoperirea Sistemului Economic al Viitorului, care nu
cunoaşte fenomenul crizelor şi fenomenul şomajului, fiind din toate punctele de
vedere superior celor mai performante Sisteme economice capitaliste de azi, a
luat decizia de a elabora Doctrina Salvării şi a Evoluţiei Poporului Român şi
a României, ca şi decizia de a înfiinţa Partidul Dezvoltării şi al Evoluţiei
Maximale a Românie, pe scurt PDER (Partidul Evoluţiei României) sau
PARTIDUL MIŞCAREA ROMÂNEASCĂ SAU MIŞCAREA PENTRU
ROMÂNIA.
PDER sau Mişcarea Românească, afirmă teza că numai printr-o bună
organizare a Sistemului socio-economic românesc, ca un ceasornic, prin
disciplină şi unitate, printr-o încordare eroică, trecând la dezvoltarea şi
evoluţia sa maximală în istorie, România, noi, românii, ne vom salva de la
dispariţie ca popor în istorie, vom putea deveni în scurt timp un mare popor şi o
Mare Naţiune, unul din Marile Popoare europene ! Un popor bogat, educat,
evoluat, puternic, capabil să nu dispară în istorie. Când se publică această
broşură Primele Organizaţii ale PDER au şi început să apară în ţară ! Români,
veniţi să înfiinţăm PDER, Partidul Salvării şi Evoluţiei României ! Anunţaţi-i
pe toţi prietenii şi cunoscuţii dumneavoastră de apariţia Partidului care va salva
România ! Începeţi să înfiinţaţi, oriunde v-aţi afla, în sate, în oraşe, în
străinătate, Primul Partid Evoluţionist din istorie !
Filozofia, Doctrina care stă la baza PDER, a Mişcării Româneşti este aceasta:
1. Nouă în istorie ne-a mers tot timpul rău, am fost tot timpul un popor
victimă, jefuit şi umilit de toţi, pentru că am fost un POPOR MIC ŞI
DEZBINAT. Pentru că am avut Conductori mici, care şi-au pus interesele lor
mai presus de ale ţării, aşa cum fac toţi politicienii români de la 1859 încoace.
Aşa cum sunt politicienii care formează actuală Clasă politică trădătoare,
vinovată de distrugerea Ţării.
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2. Din cauza Conductorilor mici şi a politicienilor care şi-au urmărit în primul
rând interese lor. Din cauza partidelor politice, care în realitate au fost Grupuri
ed interese. Conductorii lor şi-au urmărit în primul rând interesele lor,
nepăsându-le de ţară . Şi care mai întotdeauna şi-au trădat Ţara pentru
interesele lor.
3. Din cauza defectelor noastre morale, psihologice, cum ar fi şmecheria,
hoţia, lenea, minciuna, laşitatea, dedublarea, egoismul, individualismul. Din
cauza patologiilor psihologiei poporului român :
1 egoplasmul (fiecare individ se crede mare, pune mai presus de interesele
Ţării interesele lui egoiste, mărunte, de vierme),
2. politicianismul ( mediocrităţile se cred oameni politici şi luptă ca să acceadă
la putere, nu pentru a sluji Ţara, ci pentru a se îmbogăţi),
3. Atomita, boala psihică, tendinţa care ne face să ne dezbinăm,
4. Axiofagia, patologia care ne face să ne invidiem, să ne mâncăm valorile, 5.
nuelita, ne îndoim în faţa Agresorilor,a Stăpnilor, ca nuiaua, potrivit
proverbului „”Capul aplecat sabia nu-l taie”. În loc să ne adunăm, să ne
organizăm şi să luptăm împotriva lui.
5. Din cauza că nu suntem un popor de patrioţi, bătăioşi, ofensivi, uniţi, demni,
luptători pentru ţara noastră. Şi asta din cauza egoplasmului nostru, fiecare vrea
să fie el mare, pentru că cei mai mulţi dintre noi pun interesele personale,
egoiste, înaintea intereselor ţării.
6. Din cauză că de-a lungul istorie nu ne-am dezvoltat, nu am crescut ca popor,
ca naţiune suficient demografic, economic, din punct de vedere moral,
cultural şi educaţional, astfel încât am rămas un popor mic, slab, sărac, laş,
defensiv. Pentru că nu am devenit numeroşi, serioşi, cinstiţi ca nemţii şi
muncitori ca japonezii, luptători pentru Organismul din care face parte,
naţiunea Română... Când vom deveni ca aceste popoare vom avea şi noi o
soartă mai bună.
6. Şi abia în ultimul rând din cauza Marilor Puteri, care de-a lungul istoriei neau jefuit şi ne-au ţinut sub talpa lor, ne-au împiedicat să ne dezvoltăm ca popor.
Singura cale, Soluţie prin care ne putem salva în istorie este Dezvoltarea şi
Evoluţia maximală. Aceasta este Teza, Doctrina Salvării poporului român
prin Creştere şi Evoluţie Maximală. SĂ CREŞTEM, SĂ
NE
DEZVOLTĂM ŞI SĂ EVOLUAM, ASTFEL ÎNCÂT ÎN 30-30-40 DE ANI
SĂ DEVENIM UN POPOR RESPECTAT,CĂRUIA MARILE PUTERI
NU-I MAI POT FACE RĂU. Să nu mai facem greşeala de a aştepta de la
Ţările din Jur şi de la Marile Puteri ajutorul, salvarea. Niciodată nu ne-au
ajutat. Dacă au putut să profite după noi, să ne subjuge au făcut-o, dacă
nu, NU! Acesta este Idealul, Ţinta, Obiectivul nostru naţional numărul 1.
Să nu existe an, cincinal, perioadă istorică în care poporul român să nu crească
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1. demografic, 2. economic, 3. cultural, 4, educaţional, 5 moral 6, din punctul
de vedere al sănătăţii, ca să putem hrăni şi dezvolta o populaţie sănătoasă şi
educată din ce în ce mai mare, mai bogat, mai puternică.
A. Pentru aceasta avem nevoie, este imperios necesar să renunţăm la acest
Capitalism sălbatic, Sistemul economic capitalist fiind depăşit, perimat, care
produce mai multe efecte negative decât pozitive, deci produce mai mult rău, şi
să trecem la Construirea Sistemului socio-economic de Evoluţie, care nu
cunoaşte fenomenul crizelor şi al şomajului. Care dă de lucru tuturor
oamenilor, care pune accent pe fructificarea inteligenţei şi a creativităţii tuturor
indivizilor, care asigură un nivel educaţional ridicat societăţii umane. Sistem
care se află permanent în stare de evoluţie, înscris pe o Traiectorie de evoluţie
şi care ne va duce pe următorul Nivel de evoluţie. Nu renunţăm la acest Sistem
economic capitalist, în care hoţii se îmbogăţesc, iar cinstiţii sărăcesc, care nu
este capabil să asigure existenţa populaţiei, şi nu trecem la Construirea
Sistemului socio-economic de evoluţie, în care toţi oamenii au un loc de
muncă-o casă-o familie-toţi sunt proprietari, vom continua să involuăm şi să
dispărem ca popor şi ca naţiune.
B. Dacă nu renunţăm la Partidele politice actuale, aşa zis democratice, care
nu sunt decât nişte Grupuri de interese, Aparate care îi adună pe cei mai hoţi,
pe cei mai setoşi de putere, pe cei mai cinici, lipsiţi de conştiinţă oameni,
interesaţi doar de jefuirea ţării şi de îmbogăţirea lor, ca în locul lor să punem un
Partid format din oamenii care sunt cinstiţi, buni, muncitori şi patrioţi. Care să
nu intre în partid ca să se îmbogăţească, ci ca să pună osul la dezvoltarea Ţării,
la evoluţia ei. Scopul acestui partid este Organizarea indivizilor umani cinstiţi,
muncitori şi buni, într-o Mare Organizaţie, aşa Cum a fost Partidul comunist,
dar pe alte baze, cu o altă Doctrină, astfel încât toţi oamenii ţării să aibă
serviciu şi să lucreze în slujba dezvoltării şi evoluţiei Organismului naţional.
Scopul pentru care se înfiinţează şi pentru acre există acest partid este
DEZVOLTAREA
ŞI EVOLUŢIA MAXIMALĂ A ÎNTREGULUI
ORGANISM NAŢIONAL ROMÂNESC PÂNĂ CÂND ROMÂNIA VA FI
ATÂT DE MARE, DE BOGATĂ ŞI DE PUTERNICĂ încât nimeni, nici o
Putere nu ne va mai putea face rău…De aceea acest partid se numeşte
PARTIDULUI DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI MAXIMALE SAU
MIŞCAREA ROMÂNEASCĂ.
În cazul în care Echipa aflată la Conducerea Ţării nu reuşeşte ca în fiecare
semestru şi în fiecare an Sistemul socio-economic să crească, să se dezvolte cu
peste 5-7 la sută, echipa aceea va fi schimbată în mod automat şi înlocuită cu o
altă Echipă de conducere.
Pentru aceasta se va înfiinţa un al doilea Partid, de opoziţie, al cărui Obiectiv
major va fi tot Dezvoltarea şi Evoluţia maximală a Organismul românesc.
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Acest partid are rolul de a controla şi verifica dacă oamenii PDER sunt
cinstiţi, dacă lucrează pentru dezvoltarea maximală a Ţării, şi de a oferi cadre
valoroase Conducerii Ţării, în cazul în care Echipa PDER care se află la
Conducere NU REUŞEŞTE SĂ ASIGURE DEZVOLTAREA ECONOMIEI
ŞI A SOCIETĂŢII CU PESTE 5-7 LA SUTĂ ANUAL.
În ambele Partide nimeni nu luptă pentru a accede la pute, pentru putere şi
avere, deci nu se va face politică, ci toţi vom lucra pentru Dezvoltarea
accelerată şi armonioasă, unitară a întregului Sistem socio-economic.
Vom trece de la actualul Mod de producţie capitalist, la Modul de producţie
ştiinţific, în care clasa muncitoare vor fi Creatorii, inventatorii, descoperitorii,
cercetătorii ştiinţifici. Fiinţa umană prin esenţa ei fiind fiinţă creatoare (nu
fiinţă de consum ca în capitalism sau victimă a banului) în viitoarea
Societate umană evolutivă oamenii vor fi răsplătiţi după contribuţia pe
care o duc la dezvoltarea şi evoluţia Societăţii.
O dată cu venirea la Conducerea Ţării a PDER sau Mişcarea Românească, toţi
oamenii vor avea de lucru, toţi vor avea o casă şi o familie, iar ţara va fi
condusă de Statul Evolutiv şi Educaţional, care apare astfel pentru prima dată
în istorie. Nimeni nu va mai „lupta” numai pentru îmbogăţirea lui, fiind robul
banului, ci toţi vom trudi la Dezvoltarea Ţării, a Sistemului socio-economic,
cel care ne asigură la toţi şi locul de muncă, şi casă, şi învăţământ şi tratament
gratuit. Societatea nu va mai fi una de consum, aşa cum sunt societăţile din
Ţările capitaliste de azi, ci SOCIETATEA EVOLUTIVĂ ŞI
EDUCAŢIONALĂ, CARE APARE PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE.
Toţi cei care s-au aflat la conducerea Ţării, pe parcursul perioadei 19902025, altfel spus Clasa politică aflată la Conducerea Ţării, şi care sunt vinovaţi
de distrugerea Sistemului socio-economic naţional românesc vor fi judecaţi şi
puşi să plătească ei, şi fii lor, DISTRUGERILE PROVOCATE ROMÂNIEI.
Le vor fi naţionalizate conturile şi vilele din străinătate, bogăţiile adunate prin
hoţie, şi vor trebui să răspundă penal în faţa poporului. Prin aceasta actualele
Partide politice, formate din politicienii care s-au îmbogăţit şi care au participat
direct la spolierea, la jefuirea Economie şi la distrugerea Ţării se vor desfiinţa
de la sine.
Va fi admisă apariţia numai a Partidului care poate asigura o dezvoltare şi o
evoluţie mai susţinută a Ţării decât PDER sau Mişcarea Românească…
De asemenea nimeni nu are voie să înstrăineze un centimetru din suprafaţa
României, din vatra strămoşească !
Aceasta este Credinţa, Doctrina, Idealul naţional şi Proiectul naţional al PDER
sau Partidul Mişcării Româneşti.
Acestea fiind zise, cu Dumnezeu înainte ! Dumneavoastră sunteţi cei care vă
adunaţi, vorbiţi între dumneavoastră, hotărâţi înfiinţarea Organizaţiilor PDER,
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va alegeţi Preşedintele, de jos în sus. După care anunţaţi Comitetul de
Organizare format din domnii : Ion Heleşteanu, Vasile Mănuceanu, prof ;
Ştefan Dumitrescu, scriitor, e-mail : birouldeviitorologie2007@yahoo.com

TEORIA ORGANICIST EVOLUŢIONISTĂ DESPRE DESTINUL
ISTORIC AL NAŢIUNII ROMÂNE ŞI AL POPORULUI ROMÂN
PENTRU CEL PUŢIN O SUTĂ DE ANI
1
PRINCIPIILE SACRE CARE VOR STA LA BAZA PARTIDULUI
EVOLUŢIEI ROMÂNIEI, LA BAZA STATULUI EVOLUŢIONIST
ROMÂN ŞI ALE SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂN
1. Principiul sacralităţii poporului

român şi al naţiunii române

(care decurge din Principiul universal al sacralităţii Popoarelor şi Naţiunilor).
Pentru că popoarele şi naţiunile sunt creaţia lui Dumnezeu este interzis ca ele
să fie minţite, manipulate, exploatate, distruse, este o blasfemie ca ele să fie
Obiectul
războaielor militare şi ale războaielor mascate,economice,
informaţionale, psihologice, etc. Nimeni, din interiorul şi din exteriorul
României nu are voie să aducă prejudicii, sub orice formă, poporului şi naţiunii
române pentru că ele sunt Entităţi sacre, Creaţii sacre !

2. Principul unităţii, organicităţii, demnităţii, suveranităţii, al
dezvoltării şi evoluţiei continue.. Poporul român, naţiunea română,
cultura, economia, ecosistemul românesc formează împreună un
Organism unitar, indivizibil, inatacabil care trebuie să se dezvolte şi să
evolueze necontenit. Noi, oamenii, familiile noastre, suntem celulele
Marelui Organism naţional, iar întreprinderile şi instituţiile ţării sunt
Organe ale Marelui Organism naţional, cu toţii având datoria de a lucra
şi de a lupta pentru binele, dezvoltarea şi evoluţia naţiunii ! Românii, toţi
cei care locuiesc pe pământul românesc, precum şi cei din diaspora, au
datorie şi obligaţia să apere unitatea, organicitatea, independenţa,
suveranitatea, demnitatea, binele, avuţia, dezvoltarea şi evoluţia
maximală a Organismului românesc
3. Principiul egalităţii tuturor celor care fac parte din naţiunea
română, al cinstei, al dreptăţii şi al întrajutorării, al ajutării şi stimulării
valorilor, al binelui. Toţi cei care locuiesc pe pământ românesc, ca şi românii
din afara graniţelor, sunt egali în faţa Statului român, a legilor ţării, cu toţii
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avem datoria şi obligaţia de a munci pentru dezvoltarea şi evoluţia
Organismului românesc, de a ne ajuta între noi, de a ajuta poporul, statul,
naţiunea, de a fi cinstiţi şi drepţi, de a sprijini şi de a ajuta valorile creatoare
pentru propăşirea naţiunii române. De a face bine în viaţă, cât mai mult bine,
cât mai multe fapte bune, şi cât mai puţin rău. Pentru noi, românii,
nedreptatea, necinstea, demagogia, politicianismul, hoţia, şmecheria, lenea,
parvenitismul sunt marii duşmani ai Organismului românesc şi ai noştri. La
rândul lor Naţiunea, Statul român, Instituţiile ţării au datoria şi obligaţia de a
apăra, de a ajuta cetăţenii români, valorile, oriunde s-ar afla ei, de a le asigura
demnitatea, dreptatea, cinstea, de a-i ajuta să evolueze educaţional, să se
realizeze ca personalităţi umane !.

4. Principiul Dezvoltării şi al evoluţiei maximale a Organismului
românesc, al Economie, Culturii, al Educaţiei şi al cetăţenilor
români ! Acest Principiu ne spune foarte limpede, că cea mai bună Cale
de a exista în istorie, de a fi în lume, a naţiunii române este dezvoltarea
şi evoluţia, dar nu oricum, ci maximal şi eficient, bine, optim, în urma
încordării din toate puterile a tuturor românilor. Nu numai a unora ! Este
o obligaţie imperioasă pentru toţi românii, pentru toate valorile, pentru
toate Instituţiile Ţării de a asigura condiţiile unei dezvoltării şi evoluţii
maximale a României, de a se dărui total evoluţiei Ţării. Nerespectarea
acestui principiu trebuie aspru ă pedepsită.
5. Principiul apărării cu orice preţ, prin toate formele, în orice
împrejurare a poporului român şi a naţiunii române, a dezvoltării şi
evoluţiei lor !. Fiind cu toţii celule ale marelui Organism naţional avem datoria
şi obligaţia de a respecta aceste Principii pentru binele nostru şi al Fiinţei
Naţionale Româneşti, de a-i pedepsi pe cei care aduc fie şi cel mai mic
prejudiciu, sub orice formă, naţiunii române. Oamenii politici, Instituţiile
naţionale, (Partidele, Serviciile secrete, Armata, Şcoala, Biserica), orice om
care trăieşte pe acest pământ au datoria sacră de a apăra, de a trudi şi de a lupta
pentru dezvoltarea şi Evoluţia maximală a Organismului românesc, iar atunci
când nu o fac trebuie să fie aspru pedepsiţi. Oamenii politici au făcut enorm de
mult rău naţiunii române. În cazul în care cei care au făcut rău poporului român
mai sunt în viaţă (aşa cum este regele Mihai) ei trebuie să repare prejudiciul
adus Ţării. Iar în cazul în care aceştia au decedat, urmaşii lor, fără a fi bătuţi
sau închişi, (de altfel Închisorile în Sistemul socio-economic se desfiinţează),
bucurându-se de toate drepturile cetăţeneşti, vor plăti daunele făcute de
înaintaşii lor pe parcursul a 3 generaţii. Introducem această lege tocmai pentru
ca cei care se vor afla la Putere să fie lucizi, (nu ca pana acum!) să fie atenţi să
nu greşească, ştiind că ei şi urmaşii lor vor plăti, vor răspunde, vor suferi, dacă
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vor face rău poporului român. De exemplu, regele Carol al II-lea a făcut mult
rău poporului român, urmaşii lui urmând să plătească, în bani, sau prin muncă,
(nu prin închisoare) răul făcut naţiunii române de acesta.
6 Principul Binelui, Legea Binelui. Partidul Evoluţiei României, PER,
Conducerea şi membrii lui a venit în istorie ca să facă Bine şi numai Bine.
Binele este Idealul şi Reperul după care ne vom conduce !
Toate aceste principii vor fi Legi fundamentale ale existenţei PER, ale statului
educaţional şi evoluţionist român, ale Sistemului socio-economic de evoluţie
român. Ele vor fi primele Legi înscrise în Constituţie !

2
TEZELE CARE STAU LA BAZA PDER, A STATULUI
EDUCAŢIONAL ŞI EVOLUTIV ROMÂNESC, LA BAZA
NAŢIUNII ROMÂNE
Se înfiinţează acum în România pentru prima dată Partidul Salvării şi
Evoluţiei Poporului Român în istorie, PER. Iată care sunt tezele care
stau la baza înfiinţării lui şi după care se va conduce el în istorie !
1. TEZA NECESITĂŢII APARIŢIEI ÎN ISTORIA POPORULUI
ROMÂN A UNUI PARTID BUN, A UNUI NOU TIP DE PARTID,
CAPABIL SĂ salveze ţara, capabil să asigure
demnitatea,
independenţa, bunăstarea, nivelul educaţional ridicat, şi dezvoltarea
poporului român. necesitatea apariţiei partidului dezvoltării şi
evoluţiei României ! Necesitatea apariţia în istorie a unei noi
Tipologii de partide, Partidelor evolutive, care să aibă la bază
Doctrina Salvării Popoarelor şi a Naţiunilor, a dezvoltării lor prin
evoluţie. !
Necesitatea apariţia în România a unui Partid al Dezvoltării
şi Evoluţiei maximale, a unui Partid de patrioţi, cinstit, creştin,
uman, drept, eficient, care să ţină la poporul român şi la ţară, care
să scoată ţara din criză şi care să conducă România pe o traiectorie
evolutivă sute de ani, a devenit una stringentă !
Pentru că partidele care s-au aflat la conducerea României după
1990 nu au făcut altceva decât să mintă, să jefuiască Economia Ţării,
fiind total incapabile să ofere o Soluţie pentru ieşirea din criză a
poporului român şi a României, ele trebuie să părăsească scena
politică. Lucrul acesta îl va stabili societatea şi poporul român prin
Alegeri şi Referendum. De altfel şi la nivel european acest Tip de
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partide, zise democratice, din clasa partidelor burghezo-democratice,
cum sunt partidele liberale, democrat-liberale, de centru, de dreapta, din
clasa partidelor socialiste, a partidelor comuniste, s-a văzut că nu mai au
nimic de spus în istorie ! Că sunt incapabile să găsească o Soluţie pentru
ieşirea din criză a Societăţilor umane contemporane. Că ele de fapt sunt
aservite şi fac jocul Marelui Capital internaţional. Fac, ca şi Guvernele
lor, jocul Marilor bancheri Internaţionali. Sunt păpuşarii acestor
bancheri Internaţionali ! Aceste Partide, sunt Grupuri de interese
reprezentând de fapt interesele unor Structuri de putere, ale unor Grupuri
Financiare, şi nu ale unor mari segmente ale societăţii, ale claselor
sociale. Societăţile, popoarele, naţiunile în realitate nu au un Partid al
lor, sau partide ale lor, nici în România şi nici în Europa, care să le
reprezinte interesele, aspiraţiile. În România după 1989, Partidele care
s-au aflat la Putere şi Conducerile acestor Partide, membrii lor, se fac
vinovaţi de distrugerea ţării şi trebuie să plătească toate daunele făcute
României, începând cu anul 1990, (daune care se ridică la peste 1000
de miliarde de euro), potrivit Principiului Responsabilităţii celor care se
află la conducerea Ţării. Ele s-aud dovedit a fi total incapabile să ofere o
soluţie de ieşire a României din criză ! Aceste Partide politice (FSN,
Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional
Liberal, Partidul Democrat Liberal), pe parcursul acestui interval istoric,
ele nu au reprezentat interesele nici unui segment al societăţii
româneşti (ţăranii, muncitorii, intelectualii), nici unei părţi a societăţii
româneşti (partid vine de la parte, un partid politic reprezintă interesele
unei parţi a societăţii, un segment social, sau Organismul naţional în
ansamblul său). De aceea Partidele politice româneşti nici nu pot fi
numite Partide politice, şi pentru că sunt total incapabile să ofere şi cea
mai mică soluţie pozitivă României ele trebuie să părăsească de bună
voie, şi imediat, scena istoriei. Le invităm să facă lucrul acesta! Şi
tocmai din aceste cauze este absolut necesar ca în Istoria noastră să
apară Partidul care va salva România, care va face bine poporului român
şi care va rezolva pentru totdeauna Problema românească. Acest partid
a apărut acum, el se numeşte PER !
2. TEZA POTRIVIT CĂREIA PARTIDELE POLITICE care
au condus România după 1990 este necesar, este drept, este cinstit să
părăsească scena politică, să iasă din istorie. Pentru simplul motiv că ele
au făcut şi fac mult rău ţării, fiind total incapabile să facă bine naţiunii
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Române ! Totodată Conducerile acestor Partide aflate la Guvernare în această
perioadă vor plăti distrugerile provocate României, Economiei, Societăţii,
Culturii, Învăţământului, etc. Această Tipologie de partide, trebuie să dispară
din istorie şi să fie înlocuite cu un Partid serios, care să reprezinte interesele
românilor. Lucrul acesta este cu atât mai necesar cu cât cei care au intrat în
aceste partide au făcut-o pentru a se îmbogăţi, pentru a accede la Putere, şi
nicidecum pentru interesul Ţării. Oamenii înscrişi în aceste partide în timpul
campaniilor electorale au minţit în mod neruşinat electoratul, promiţând marea
cu sarea, ca să fie votaţi, iar o dată ajunşi la guvernare, au uitat complet de
popor şi de românii de jos, de problemele Ţării, urmărindu-şi numai şi numai
interesele lor. De aceea aceste partide, împreună cu guvernanţii şi
parlamentarii lor, cu oamenii lor SUNT UN PERICOL PENTRU ŢARĂ şi de
aceea este necesar să părăsească scena Istorie, până nu este prea târziu. Şi aşa
au făcut destul rău României !
În locul sistemului politic pluripartidist, care s-a dovedit dăunător ţării,
cultivând încăierarea între partidele politice vor fi puse bazele Sistemului
politic bipardist în România, despre care credem că este mai bun decât sistemul
Pluripartidist sai Monopartidist.
Unul din aceste partide va fi Partide Dezvoltării şi Evoluţiei Maximale a
României, pe scurt PER. Celălalt partid urmând să se formeze singur,
după aceea, ca Partid de opoziţie.

3.
TEZA POTRIVIT CĂREIA PARTIDUL DEZVOLTĂRII ŞI
evoluţiei maximale a Românei, pe scurt Partidul Evoluţiei României,
PER, este partidul care şi-a propus să salveze poporul român şi
Naţiunea română, angajând Naţiunea pe Calea trecerii la
Construirea Sistemului socio-economic de evoluţie. După atâtea hoţii,
minciuni, după atâta jaf trebuia să apară în România şi un partid cinstit,
drept, care să ţină la Ţara, ca reacţie la ticăloşia şi jaful partidelor care au
fost pana acum la putere. Şi care sunt încă. PDER nu poate accepta
situaţia jalnică, tragică, umilitoare în care se zbate poporul român, şi
cheamă toţi românii să luptăm pentru ieşirea României din această
situaţie dramatică ! Este vorba despre trecerea la construirea în România
a Sistemului economic al Viitorului, superior din toate punctele de
vedere, (al eficienţei, din punct de vedere educaţional şi umanist, al
nivelului de trai) Sistemelor economice capitaliste. Am ales această
Cale, a Salvării României şi a Poporului român prin trecerea la
construirea Sistemului socio-economic de evoluţie pentru ca s-a
întâmplat, în anii din urmă, să se realizeze în România una dintre cele
mai mari descoperiri din Istorie ! Este vorba despre descoperirea în
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cadrul Biroului de Viitorologie de la Bucureşti a Sistemului economic al
viitorului, superior din toate punctele de vedere Sistemului economic
capitalist, celor mai performante Sisteme economice capitaliste de azi,
cum ar fi Sistemul Economic al SUA, al Japoniei, al Germaniei. Pentru
că Sistemele economice capitaliste sunt Sisteme economice perimate,
care şi-au îndeplinit misiunea în istorie, care nu mai sunt capabile să
răspundă nevoilor şi problemelor pe care Istoria şi viaţa le pun
Societăţilor umane, Omului. Pentru că aceste Sisteme economice au
devenit periculoase, este bine ca Omul, Societăţile umane să renunţe în
istorie la Sistemul economic capitalist.. Sistemele economice capitaliste
au devenit periculoase pentru că ele îşi produc prin natura, prin logica
lor, singure crizele economice, produc fenomenul şomajului, produc
alienarea indivizilor umani şi a societăţilor umane. Pe când Sistemele
economice de evoluţie nu cunosc fenomenul crizelor, nu cunosc
fenomenul şomajului, nu produc indivizi şi societăţi de consum, nu
cunosc alienarea umană. Dimpotrivă ele sunt Sistemele economice care
pot să dea de lucru, locuri de muncă, unui mare număr de oameni, ele
sunt axate pe stimularea maximală a creativităţii şi inteligenţei umane,
ele creează în primul rând dezvoltare şi evoluţie. Acest fapt va face ca în
câteva decenii România să devină una dintre cele mai dezvoltate naţiuni
ale lumii, iar Civilizaţia umană se evolueze foarte mult !
Teza şi Doctrina după care se va conduce PER este aceea că
Naţiunile şi Popoarele care sunt Entităţi sfinte pot să se salveze în
istorie, să se dezvolte şi să fie fericite numai dacă Idealul şi Scopul
lor, modul lor de a exista este dezvoltarea şi evoluţia maximală pe
Linia de evoluţie a vieţii.
4. TEZA SACRALITĂŢII POPOARELOR ŞI NAŢIUNILOR, A
CIVILIZAŢIEI UMANE ! Concepţia PER despre poporul şi naţiunea
română, despre popoare şi naţiuni.
PER afirmă Teza că naţiunile şi popoarele sunt Entităţi sfinte, pentru că
sunt creaţia lui Dumnezeu. De aceea este o blasfemie, un lucru grav împotriva
lui Dumnezeu, un fapt condamnabil şi foarte periculos să aduci daune
popoarelor şi naţiunilor, oricare ar fi acestea, oricât de mici.. Trebuie să
interzicem şi să condamnam faptul de a lovi, de a murdari, de a exploata, de a
manipula, de a le aduce daune şi prejudicii popoarelor şi naţiunilor lumii. De
aceea orice Tip de războaie, militar, care se poartă pe faţă, sau de război
mascat, informaţional, psihologic, economic, educaţional, cultural etc
împotriva popoarelor şi naţiunilor sunt interzise şi aspru condamnate, ele fiind
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o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, o agresiune la adresa Vieţii şi a Omului, a
Speciei umane ! Cei care declanşează şi întreţin aceste Războaie, aşa cum s-a
întâmplat în ultima sută de ani, trebuie declaraţi CRIMINALI DE RĂZBOI,
CRIMINALI AI UMANITĂŢII !
Cei care au declanşat Marile Războaie ale secolului XX, ca şi Războaiele
locale şi Războaiele mascate au fost Marii bancheri mondiali, cei care
urmăresc ca prin manipulare, crize economice şi războaie psihologice,
economice, ideologice să se îmbogăţească şi să pună mâna pe întreaga
Conducere a planetei, şi ei trebuie combătuţi. Este vorba deci de realizarea
Noii Ordini Mondiale de către Guvernul Mondial. Dacă s-ar realiza acest lucru
în acel moment Civilizaţia umană nu ar mai exista, nu ar mai fi ea însăşi.
În locul acestei Politici antinaţionale şi planetare, dusă de Partidele care
există astăzi în Europa, şi în România, care sunt instrumentele Guvernului
mondial, adică de Partidele Socialiste, de Partidele Democrat creştine,
Democrat liberale, de Partidele Liberale şi Populare, PER afirmă teza că
Popoarele şi Naţiunile lumii fiind Entităţi sfinte, pentru că sunt Creaţia lui
Dumnezeu, ele trebuie ocrotite, educate, ajutate să se dezvolte şi să
evolueze cât mai mult. Dezvoltarea şi evoluţia lor nu trebuie deturnată,
sabotată, manipulată, ci ajutată, stimulată. Lucrul acesta se va realiza prin
trecerea la construirea Sistemelor Economice de Evoluţie ale viitorului ! PER
afirmă că singura politică valabilă faţă de popoare şi naţiuni este aceea de a le
ajuta să se dezvolte şi să evolueze. Partidele care se angajează să conducă
popoarele şi naţiunile pe Linia de evoluţia sunt Partidele Dezvoltării şi
Evoluţiei ! Ele vor apare în curând în istorie, în întreaga lume.
Acesta va fi, deci, Scopul înfiinţării şi existenţei PER, Idealul şi politica
Partidului Dezvoltării şi Evoluţiei României faţă de poporul roman şi de
naţiunea română. PER se angajează în faţa poporului român să scoată
România din criză în cel mai scurt timp şi să conducă Sistemul socioeconomic românesc pe Linia de evoluţie ! PER îi oferă poporului român cea
mai bună soluţia istorică, pentru rezolvarea Problemei poporului român şi
a naţiunii române în istorie. PER iubeşte poporului român, (de fapt iubeşte şi
respectă toate popoarele şi naţiunile lumii) care este poporul moşilor şi
strămoşilor noştri, poporul acestui pământ ! Care este de fapt poporul dac văzut
în continuitatea sa neîntreruptă ! PER îi iubeşte pe ţărani, pe muncitori, pe
creatori, pe cercetătorii ştiinţifici, pe educatori, pe ingineri, pe medici şi
promite să le asigura toate condiţiile de muncă şi de viaţă, de formare şi
evoluţie ! Toţi cei care muncesc şi creează valori o vor duce atât de bine încât
vom avea cu toţii un nivel de trai ridicat, ca să nu mai fie nevoie de mită. De
altfel PER este un partid al muncii şi al creaţiei, şi el va asigura tuturor
oamenilor locuri de muncă şi de creaţie ! Este împotriva societăţii de consum,
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împotriva acumulării de bogăţii imense de către cei puţini, şi de sărăcire a celor
mulţi ! În România şomajul şi crizele economice vor fi inexistente. Poporul
român este cel mai vechi popor european, existent aici, în vatra Carpaţilor, din
neolitic, adică de la Început. Este un popor dotat, creativ, care a dat umanităţii
o mare cultură, un popor blând, defensiv şi rezistent. Din păcate după
înfrângerea dacilor de către romani poporul daco-român şi-a pierdut tăria,
caracterul bătăios, ofensiv, devenind un popor pasiv, care a fost călcat în
picioare de cei care au vrut lucrul acesta. Din păcate, dacă este un popor
creativ, inteligent, în acelaşi timp este un popor grav bolnav de ceea ce am
numit patologiile psihologiei poporului român, adică de politicianism, de
axiofagie, de egoplasm, de atomită (patologia dezunirii, are tendinţa, vocaţia
dezbinării, a atomizării), el nu mai este capabil să facă faţă Războaielor
economice, psihologice, culturale, problemelor pe care i le pune Istoria spre
rezolvare. Datorită acestor defecte, slăbiciuni, (în afara faptului când i-a dat
Dumnezeu mari Conductori, cum au fost Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare,
Mihai Viteazul, când a făcut adevărate minuni în istorie), a fost un popor slab,
incapabil să devină prin sine un mare popor, un popor care să facă faţă
încercărilor la care a fost supus de istorie.
În anul 1918 şi-a văzut realizat visul cu ochii, după 1800 de ani era din nou
un Popor unit şi mare, adunat în graniţele lui dintre Nistru şi Tisa, aşa cum
fusese pe vremea lui Decebal. După 1918 în loc să folosească acest prilej
pentru a se dezvolta maximal, pentru a creşte foarte mult, ca să ajungă un
Popor mare şi puternic, datorită în primul rând politicienilor mici (aceştia au
fost, şi sunt şi acum un mare pericol pentru poporul şi naţiunea română. În
perioada interbelică şi după 1990 politicienii mici, fără ruşine, au fost cei care
au distrus România, ei şi urmaşii lor urmând să plătească daunele provocate
poporului român ) a fost incapabil să păstreze România în graniţele ei istorice.
După 1990, când avea posibilitatea să se dezvolte enorm, pentru că scăpase de
comunism, şi-a distrus singur economia, prin reprezentanţii săi, politicienii,
ajungând la sapă de lemn. S-a lăsat minţit şi manipulat prosteşte de politicieni,
şi-a votat nonvalorile şi jigodiile, ajungând acum în situaţia de a dispărea. Iată
de ce este nevoie acum să renunţăm la această cale de dezvoltare capitalistă,
fals democratică, autodistructivă, pe care ne aflăm acum, cale impusă din afară
şi acceptată în mod inconştient de noi ! Iată de ce trebuie să renunţăm la
Partidele politice actuale, aşa zis democratice, ce păcăleală imensă, şi să
apucăm pe o altă Cale de dezvoltare românească. Această Cale nouă de
dezvoltare va fi Calea construirii Sistemului socio-economic de evoluţie sub
conducerea Partidului Evoluţiei Maximale a României, PER.

5. TEZA POTRIVITA CĂREIA PER ESTE UN PARTID CREŞTIN
ŞI UMANIST, PATRIOTIC ŞI EVOLUŢIONIST. Un partid eroic !
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Este partid creştin pentru că ideologia şi concepţia sa despre Om si
despre viaţa, despre popoare şi naţiuni, are la bază Doctrina creştină,
potrivit căreia Omul, Popoarele, Specia şi Civilizaţia umană sunt Creaţia
lui Dumnezeu, de aceea ele sunt Entităţi sfinte, şi de aceea ele nu
trebuie exploatate, manipulate, umilite, făcute să sufere, distruse etc.
În PER pot de asemenea intra oameni care aparţin altor religii, credinţa
fiindu-le respectată. Ca şi atei, a căror concepţie va fi de asemenea
respectată. PDER este un partid umanist pentru că la baza Doctrinei
Dezvoltării şi Evoluţiei României este ideea că Omul fiind creaţia lui
Dumnezeu este Valoarea supremă în universul în are trăim, în istorie, în
viaţă, care trebuie ajutată să se dezvolte, să evolueze maximal tot timpul.
Menirea Omului şi a Societăţii umane, a Civilizaţiei umane este aceea de
a se dezvolta şi de a evolua permanent în Istorie. Omul este prin esenţa
SA O FIINŢĂ CREATOARE. În concepţia PDER între ideea creaţiei
Omului şi a Societăţii umane de către Dumnezeu şi ideea evoluţiei
Omului şi a societăţii umane nu există nici o Contradicţie. Omul,
Societatea umană, Civilizaţia umană au fost create de Dumnezeu, dar au
fost create ca să se dezvolte, ca să evolueze, ca să se înmulţească,
procesul evoluţiei Omului având loc pe parcursul istoriei cu acordul şi
cu voia Creatorului. Fiind Valoarea supremă în Universul în care trăim
Omului, Societăţii umane, Binelui şi Evoluţiei lor trebuie să li se acorde
toata atenţia. Omul stă în centru atenţiei PDER, el este Valoarea
supremă de care trebuie să avem grijă ca de ochii din cap, pe care trebuie
să o ajutăm să se dezvolte şi să evolueze maximal. !
De aceea PDER este un partid Evoluţionist, pentru că noi credem
că Omul, Societatea umană, Sistemele, economice, Civilizaţia umană se
află în criză tocmai pentru că nu evoluează cât ar trebui să evolueze. Că
singura Soluţie prin care Omul şi Societăţile umane pot să iasă din criză,
este Calea Dezvoltării şi Evoluţiei. Că Evoluţia Omului, a Societăţii şi a
Civilizaţiei umane este cel mai important lucru din viaţa şi istoria
Omului, este Calea prin care Omul se poate salva, şi realiza în timp !
PER este un Partid patriotic pentru că militează pentru respectarea
popoarelor şi a naţiunilor, pentru educarea şi ajutarea lor să evolueze pe
Linia de evoluţie a vieţii. Pentru că el afirmă Teza că existenţa
popoarelor, a societăţilor naţionale, a statelor naţionale, a Statului
naţional ca Instituţie, nu numai că nu este perimată, dar este viabilă şi
necesară. Este modalitatea prin care Civilizaţia umană există structurată
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şi organizată în timp. PER afirmă că Forţele satanice mondiale care
uneltesc pentru a pune mâna pe Conducerea Lumii şi care afirmă teza
perisabilităţii popoarelor, naţiunilor, a statelor naţionale, militând pentru
distrugerea naţiunilor şi pentru promovarea Globalizării sunt Forţele noii
Ordini Mondiale, care vor să transforme Civilizaţia umană în haos,
pentru a o manipula, pentru a pune mâna pe Puterea Mondială. De aceea
PER, şi partidele politice din această categorie, care vor apare în lume şi
în istorie, sunt împotriva Globalizării, ca Metodă; cale a realizării Noii
Ordini Mondiale, sunt împotriva existenţei unui Guvern mondial care să
pună mâna pe întreaga omenire, pe resursele ei.
PDER afirmă Teza că salvarea popoarelor şi naţiunilor din actuala
Criză economică, generalizată, sa va face numai prin evoluţia lor, pe
Calea Evoluţiei, prin construirea Sistemelor socio-economice de
evoluţie, acestea fiind motoarele economice care vor produce evoluţia
Sistemelor socio-economice naţionale, şi o dată cu ele a Civilizaţiei
umane. Datorită trecerii Omenirii la construirea Sistemelor economice
de evoluţie Civilizaţia umană, împreună cu toate naţiunile şi popoarele
lumii vor urca pe cel de-al Doilea Nivel de evoluţie, când Specia şi
Civilizaţia umană vor fi scăpat de spectrul posibilităţii de a se
autodistruge. Aceasta va fi cea mai mare revoluţie din istoria Speciei
umane !
PDER susţine teza că popoarele, societăţile umane, naţiunile
trebuie să renunţe imediat la Modelul Sistemului economica capitalist,
la Calea de dezvoltare capitalista, care se dovedeşte a fi o cale
ineficientă, dăunătoare, învechită. Este calea care după 1990 a distrus
pur si simplu Economia şi Naţiunea română, Economiile şi Societăţile
Ţărilor din Estul Europei, vândute de Roosewelt şi de Churchill, la Ialta,
în 1945, lui Stalin.
6. TEZA POTRIVIT CĂREIA PER ESTE UN PARTID
REVOLUŢIONAR ŞI MAXIMALIST. PER este un partid revoluţionar
(termen din păcate compromis) pentru că el are curajul de a deschide un nou
orizont, şi un alt tip de dialog cu societatea umană, de a deschide o nouă Cale
popoarelor şi naţiunilor în istorie, luptând deschis cu forţele învechite, negative
ala lumii şi ale istoriei. Dar PER este şi un partid maximalist pentru că el crede
că România (şi ca România orice naţiune) nu mai trebuie să meargă prin
istorie oricum, ca şi până acum, adică „lasă-mă să te las”, „cum o da
Dumnezeu”, „lasă că merge şi aşa”, acceptând să fie manipulate de Guvernul
Mondial. Nu ! PER afirmă Teza că singura noastră scăpare, singura noastră
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portiţă de a ne salva în istorie este să apucăm pe Calea Dezvoltării şi Evoluţiei,
evoluând cât mai mult posibil.. Deci nu să ne dezvoltăm în istorie oricum,
adică la pas, cu un minimum de efort. Nu ! Ci, dimpotrivă, dacă vrem să ne
salvăm şi să ne fie bine în Istorie, noi, poporul român, trebuie să fim uniţi, ca şi
cum am fi o Fiinţă, să tragem cu toţii într-o singură direcţie (nu toţi în toate
părţile), şi anume în Direcţia Dezvoltării şi a Evoluţiei ! Şi să tragem nu
oricum, ci să ne încordăm din toate puterile noastre, toţi, (nu numai unii, cum
am făcut până acum, când numai proştii au tras la căruţa naţiunii române, iar
hoţii şi şmecherii au profitat), pentru a da, toţi, ce avem mai bun în noi,
inteligenţa, creativitatea, geniul nostru ! De aceea PER afirmă că prin
Construirea Sistemului economic de evoluţie, care nu cunoaşte fenomenul
şomajului, care stimulează fiinţa umană să creeze maximal, toţi oamenii vor
avea de lucru. Iar prin Legea stimulării maximale a potenţialului şi
creativităţii umane fiecare individ uman va fu pus în situaţia de a munci fericit,
(pentru că se va pune accent pe faptul că Omul trebuie să lucreze în domeniul
care îi place, pentru care are vocaţie, este talentat !) de munci şi de a crea din
toate puterile sale, dând ce are mai bun în el. PER pune un accent foarte mare
pe inteligenţa şi creativitatea umană, pe dezvoltarea şi realizarea lor maximală.
Noua clasă socială care se va dezvolta va fi clasa cercetătorilor ştiinţifici, a
creatorilor, a muncitorilor cu creierul ! Se va pune accent şi se dezvolta foarte
mult Industria inteligenţei, se vor dezvolta tehnologiile superioare, care
înglobează în ele cât mai multă inteligenţă şi creativitate ! Sistemul

economic va fi automatizat şi cibernetizat, astfel ca numărul oamenilor
care lucrează pentru subzistenţă societăţii să fie cât mai mic, iar numărul
Creatorilor, care lucrează în cercetare, în domeniul descoperirii să fie cât mai
mare. Sistemul socio-economic de evoluţie este sistemul economic al cercetării
ştiinţifice, al automatizării, al celor mai evoluate tehnologii. S-a zis pentru
totdeauna în istorie cu clasa capitaliştilor, a bancherilor care fac bani din
învârtirea capitalului, din exploatarea forţei de muncă pentru a produce cât mai
mult capital, ca să scoată cât mai mulţi bani, dintr-o societate dezumanizată,
transformată în societate de consum !

7. PER AFIRMĂ TEZA CĂ ÎN CAZUL ÎN CARE VA PRELUA
PE CALE DEMOCRATICĂ ŞI NUMAI PE CALE DEMOCRATICĂ,
puterea în România va trece imediat la construirea Sistemului
economic de evoluţie. În cazul în care va câştiga alegerile va lua
imediat, în mod automat aceste Măsuri :
1. Va declara imediat Starea excepţională de reconstrucţie şi dezvoltare
maximală a României şi a poporului român
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2. Se va trece imediat şi treptat la Construirea Sistemului economic de
evoluţie, într-o perioadă optimă, fără costuri.
3. Se va da imediat de lucru tuturor oamenilor care trăiesc în această ţară, prin
trecerea la înfiinţarea Întreprinderilor Mixte cu proprietate de stat (40%) şi
proprietate particulară, (60%), în care Statul va veni cu investiţiile, cu
tehnologia, cu asistenţa economică şi tehnică, iar oamenii, muncitorii vor avea
acţiuni la Întreprinderea în care lucrează, cu munca, şi cu inteligenţa,.
Creativitatea lor. Nu va exista nici un muncitor, nici un om al muncii care să nu
aibă acţiuni la Întreprinderea, Instituţia în care lucrează. Asta va face ca toţi
românii să fie proprietari, şi să lucreze din toate puterile lor.

4. Întreprinderile mixte, proprietate particulară şi de stat vor fi integrate
în Marele Sistem economic naţional, care va fi un Sistem Organic,
Unitar, cibernetizat, (pe cât posibil automatizat) care se va dezvolta
după planuri cincinale sau trienale, în direcţia Evoluţiei. Sistemul socioeconomic se va înscrie deci imediat pe o Traiectorie evolutivă.
Cetăţenilor români care trăiesc şi lucrează în străinătate li se vor da bani
pentru a-şi deschide afaceri, pentru a-şi construi Întreprinderi mixte în
parteneriat cu Statul român. Întreprinderi care vor face parte din
Sistemul socio-economic de evoluţie românesc !
5 Se va da imediat decretul prin care cei care s-au aflat la conducerea Românei
pe tot parcursul secolului XX, şi în anii din urmă, şi au produs, prin politica şi
acţiunile lor daune progresului şi dezvoltării Românei vor plăti, ei şi urmaşii
lor, până la a 3-a generaţie, daunele produse Economiei româneşti şi României.
Nu vor plăti desigur fiind bătuţi sau închişi, (de asasinate nici nu poate fi
vorba, ca şi de pedeapsa cu moartea, acestea trebuie excluse pentru totdeauna
din viaţa şi istoria noastră) o dată ce puşcăriile vor fi desfiinţate şi transformate
în Colonii educaţionale şi de muncă, ci vor plăti printr-o Contribuţie mai mare,
în muncă şi în bani, eventual, la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului românesc în
ansamblul său. Cei care se află la conducerea Ţării, prin Lege, în cazul în care
vor produce daune României, în cazul în care nu vor fi capabili să asigure
ritmurile de dezvoltare ale Organismului românesc vor plăti, ei şi urmaşii lor,
daunele produse poporului român !

6. Puşcăriile se vor transforma imediat în Colonii educaţionale şi de
muncă, în care puşcăriaşii vor munci şi vor fi educaţi, se vor forma ca
muncitori şi specialişti în domeniul pe care îl aleg.
7. Se va reînfiinţa, în paralel cu Armata profesionistă, Armata poporului, aşa
cum a fost dintotdeauna, în care tinerii vor face un an de armată, cei care au
studii medii, şi 6 luni cei care au studii superioare. Armata va deveni o
Instituţie educaţională, fiind o Mare Şcoală în care tinerii se vor forma ca
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specialişti, şi ca oameni disciplinaţi, capabili să se organizeze şi administreze,
şi vor munci la dezvoltarea maximala a României.

8. Prin Lege ritmurile de dezvoltare ale Organismului românesc vor fi
acestea : 1. Economia se va dezvolta cu un rit între 7-10%, 2. educaţia,
învăţământul se vor dezvolta cu un ritm de 5-7%, 3. iar creşterea
demografică se va situa între 3 şi 5%. Guvernele care nu vor reuşi să
asigure aceste ritmuri de creştere vor fi amendate, în primii doi ani, şi
înlocuite, dacă doi ani la rând nu au asigurat ritmurile de creştere
preconizate de PDER şi de Statul român evolutiv. Precizăm că pentru o
perioadă de timp de 10 ani statul român nu va putea asigura ţiganilor
alocaţii pentru copii, decât la prima naştere.
PER şi Statul român evolutiv va asigura locuri de muncă tuturor celor
care locuiesc în România. Precizăm că în România viitoare, în Sistemul
socio-economic românesc munca este obligatorie. Obligativitatea muncii
este Lege. Precizăm de asemenea că libertatea pozitivă a muncii,
(fiecare are libertatea şi va fi ajutat, de a iniţia orice proiect economic,
social, cultural, de a aplica în practică orice idee revoluţionară,
îndrăzneaţă, genială, cu condiţia să aibă finalităţi pozitive) ca şi
disciplina sunt de asemenea legi care trebuie respectate !
9. Se va dezvolta Sistemul bipartinic, format din Două partide politice,
amândouă partidele fiind democratice şi având ca ţel dezvoltarea maximală a
României prin muncă şi creaţie. Unul dintre Partide se va afla la guvernare,
iar celălalt în opoziţie. Dacă Partidul care este la guvernare se dovedeşte
ineficient, iar la alegeri iese câştigător Partidul din opoziţie acesta va veni la
Putere, iar Partidul care a fost la putere va trece în opoziţie.

10. Oamenii muncii vor fi plătiţi în România, în Sistemul socioeconomic de evoluţie în funcţie de contribuţie lor la dezvoltarea şi
evoluţia Organismului naţional românesc. Vor fi stimulaţi inventatorii,
descoperitorii, creatorii, tipurile de muncă ce solicită o calificare
superioară, o participare înaltă a inteligenţei şi creativităţii. Vor fi aspru
pedepsiţi cei care, din orice motiv, îi vor sabota pe inventatori, pe
creatori, pe descoperitori ! Prin lege femeile vor ieşi la pensie la 55 de
ani, iar bărbaţii la 60-62 de ani.
11. Deşi Sistemul socio-economic de evoluţie românesc va fi cibernetizat,
proces care se va realiza desigur treptat, (actualii oameni de afaceri nu mai au
loc în acest Sistem economic), şi va fi un sistem foarte ordonat, precis,
disciplinat, economicos, eficient, având la bază un randament ridicat, iniţiativa
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privată şi concurenţa vor fi un fenomen prezent, respectat şi stimulat în acest
tip de economie ! Cine are idei geniale, bune, va fi ajutat !

12. Sistemul socio-economic de evoluţie românesc va fi un Sistem liber
consimţit, contractual. Fiecare om care vrea să îşi deschidă o
Întreprindere, sau care munceşte într-o Întreprindere, semnează un
contract cu statul, ca două Părţi contractuale egale, în care Statul se
angajează să-i asigure investiţia, consilierea tehnică, economică,
juridică, să îl ajute, iar Omul la rândul lui se angajează să muncească
maximal, să fie disciplinat, să respecte toate cerinţele economice, să fie
în societatea un om cinstit, drept, bun, un om moral din toate punctele de
vedere.
13. Şcoala, toate formele de pregătire şi formare profesională şi socială sunt
gratuite în Sistemul socio-economic de evoluţie.

14. În Sistemul socio-economic de evoluţie românesc oamenii cu o
comportare demnă, care au o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi
evoluţia Organismului naţional, care sunt altruişti, care vor fi modele
educaţionale şi sociale vor fi premiaţi anual. În Sistemul socioeconomic românesc vor fi respectate cele 10 Porunci din Biblie.
Homosexialitatea, sexul, literatura comercială, filmele cu violenţă şi de
sex, războiul psihologic şi informaţional vor fi îngrădite. Vor fi
promovate televiziunile educaţionale, care ajută şi promovează
dezvoltarea culturii, a ştiinţei, adevărul, Societatea românească fiind
prin excelenţă o societate educaţională. România şi televiziunile de
mâine nu vor mai semăna deloc cu televiziunile şi România de azi, a
haosului, a hoţilor, a destrăbălării, a violenţei. Chipurile a democraţiei !
15. TEZA TRECERII IMEDIATE, SI PROGRESIVE, LA
CONSTRUIREA SISTEMULUI ECONOMIC DE EVOLUŢIE, Sistemul
economic care va scoate România şi Poporul român din criză, şi care va
plasa pentru totdeauna Organismul naţional românesc pe o traiectorie
evolutivă.. Aşa după cum se ştie, faptul ca a fost descoperit în România,
Sistemul economic al viitorului, denumit de noi Sistemul socio-economic de
evoluţie, un Sistem economic mult mai performant decât cele mai performante
Sisteme economice capitaliste de azi, capabil de o dezvoltare susţinută, şi să
asigure rapid un nivel de trai şi un nivel educaţional ridicat, ne-a făcut să
adoptăm această Cale de dezvoltare şi evoluţie a României ! Aceasta Mare
descoperire, descoperirea Sistemului economic de evoluţie, este elementul
esenţial care ne-a arătat adevărata Cale a ieşii României şi a poporului român
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din criză şi a renaşterii României. Aceasta este deci Calea prin care noi,
românii ne vom salva ca popor şi ca naţiune din criză în care ne scufundăm.
PER afirmă că toţi românii din lume sunt fii ai poporului român, la fel ca cei
din ţară, de aceea ei vor primi imediat cetăţenie română, şi vor fi ajutaţi de
către statul român cu bani ca să îşi construiască afacerile în ţara în care trăiesc,
acordându-le tot sprijinul în toate problemele.

16.
TEZA
PDER
CU
PRIVIRE
LA
STATUL
EDUCAŢIONAL,UMANIST, PARENTAL ŞI EVOLUŢIONIST.
PER crede că actualul Stat de tip liberal, Statul capitalist ( care este un
stat anticultural şi antieducaţional, în care Omul nu mai are nici o
valoare, în care numai banul contează, iar omul este sclavul banului!),
dimpreună cu partidele lui politice trebuie să dispară din istorie. Pentru
că Sistemul economic capitalist, a devenit perimat, şi produce finalităţi
negative, în locul lor fiind construit un Sistem economic nou, în
istorie, Sistemul economic de evoluţie, axat pe creşterea nivelului
educaţional al omului şi al societăţii, pe producerea evoluţiei societăţii,
şi un Stat nou, un Stat modern, pe care l-am denumit Stat Educaţional şi
Evolutiv, un stat Drept, Cinstit, Parental, Umanist şi Evoluţionist.
PER pune un accent deosebit, fundamental pe educaţie, pe dezvoltarea şi
evoluţia omului, a societăţilor umane, pe creşterea nivelului educaţional
al societăţii, pentru că o dată cu urcarea pe treptele istoriei, Sistemele
economice vor fi tot mai pretenţioase, tot mai precise, cerând o eficienţă
şi un randament tot mai ridicate, un consum de energie tot mai mare,
specialişti tot mai educaţi, mai evoluaţi, or lucrul acesta va fi posibil
creând oameni şi societăţi din ce în ce mai educate. În nici un caz
procedând ca societăţile capitaliste care nu acordă nici o atenţie culturii
şi educaţiei, ci doar banului, producerii unui capital cât mai mare !
În concepţia PER (Doctrina Salvării şi a Evoluţiei Maximale a Poporului
şi a Naţiunii Române) Statul naţional ca Instrument de autoconducere
al unei naţiuni nu este deloc perimat, ci dimpotrivă Societăţile naţionale,
cu cât urcă prin istorie, au nevoie de un Stat, de un Creier ( Statul este
Creierul unei naţiuni) din ce în ce mai perfecţionat, mai eficient, mai
uman, mai educaţional, mai evoluat, mai organizat, ca să poată rezolva
toate problemele pe care Viaţa şi Istoria le pun naţiunii. Statul liberal,
neintervenţionist în treburile economice, care lasă mafia naţională să îşi
facă de cap, şi care creează haos şi neputinţă în economie, este o prostie,
acesta este un stat ineficient, periculos. S-a văzut în istoria noastră după
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1990. De asemenea s-a văzut că în actuala Criză Statul american şi
Statele occidentale au intervenit în mod masiv în viaţa economic, ceea
ce ne arata ca Statul ca Instrument de conducere este foarte necesar. Ei
ne spun nouă să renunţăm la Statul puternic, care intervine în economie,
ca să ne ducem de râpă, în schimb ei se folosesc de Un Stat
intervenţionist, au un Stat foarte puternic.
Ce a fost rău în istorie a fost faptul, nu că a existat Statul, nu că acest
Stat a fost puternic, ci că Statul, în general, a fost bun pentru unii, iar
pentru alţii nu. Adevărul că Statul a fost în istorie, în general, un Stat
hoţ, că l-a furat pe omul cinstit, s-a datorata faptului că Statul a fost
format dintr-un Grup de interese, că a fost Statul care a reprezentat
interesele celor bogaţi, a celor aflaţi la putere. Comuniştii, care s-au
autointitulat Stat al muncitorilor şi ţăranilor, deşi au reprezentat într-o
măsură oarecare interesele clasei muncitoare, (pe cele ale ţărănimii şi
intelectualităţii nu !) în general a fost Statul celor aflaţi la putere, al
Nomenclaturii comuniste, sau mai clar spus al Clasei Politice.. Dar un
Stat cinstit, drept, bun, parental, care să fie al tuturor oamenilor unei
naţiuni este posibil, şi este cu atât mai necesar să apară în istorie.
Comuniştii au minţit când au afirmat că luptă împotriva partidelor
burgheze şi a statului burghez, ca să aducă dreptatea, bunăstarea,
cinstea…Nu ! O dată veniţi la putere au fost ca şi partidele burgheze de
dinaintea lor, partid al puterii… da, dar lucrul acesta trebuie să se
termine în istorie. Trebuia să apară în istorie un Partid, cinstit, drept,
care să fie al tuturor oamenilor ( parental) şi produsul lui, un Stat cinstit,
drept, care să fie al tuturor oamenilor, adică un stat parental, care să
conducă o naţiune a tuturor oamenilor care locuiesc în ea.
17. TEZĂ : PDER ESTE, UN PARTID AL MUNCII, AL CREAŢIEI,
şi al libertăţii pozitive de a fi a omului în lume. PER este un Partid al
Muncii, al oamenilor muncii, care susţine Teza că munca este singura
modalitate a creării condiţiilor, factorilor de subzistenţă şi evoluţie ai Omului,
de creare a valorilor şi a progresului. Singura formă de îmbogăţire, de realizare
a personalităţii umane. El seamănă din acest punct de vedere cu vechile
Partide comuniste, sau Partide ale muncii. Afirmă că urcând în istorie Omul
trebuie să creeze produse din ce în ce mai evoluate, superioare, care
incorporează în ele o cantitate de Inteligenţă şi Muncă superioare. Munca
trebuie să fie marcată de Inteligenţă şi creativitate, şi nu de munca fizică,
primitivă, în cantităţi cât mai mari. PER este un partid disciplinat, cum erau
Partidele comuniste, el nu seamănă deloc cu aşa zisele partide burgheze,
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liberale, de centru, de dreapta, în care indisciplina, invidia, mâncătoria,
politicianismul sunt la ele acasă.. PER nu va seamănă în nici un caz deci cu
actualele Partide, zise democratice, care nu sunt decât nişte găşti de şmecheri,
de parveniţi setoşi de putere.
PER este un partid al libertăţii Omului, punând Libertatea umană pe primul
plan, aşa cum pune Munca. Numai că PER susţine Libertatea pozitivă,
Libertăţile pozitive, şi îngrădeşte Libertatea negativă. Vor fi sprijiniţi oamenii,
grupurile care înţeleg prin Libertate doar libertatea de a face fapte bune, de a
crea valori care să-i ajute pe oameni, care să-i înalţe, care să ducă evoluţia
societăţii umane mai departe. PER este împotriva libertăţii negative, a
acţiunilor umane care au finalităţi negative. PER este împotriva tezei şi a
practicii de a face bani prin inginerie genetică, prin „rotirea” cât mai repede a
capitalului, aşa cum se procedează în capitalism, utilizând societăţile şi fiinţa
umană de consum, prin distrugerea şi jefuirea economiilor altor ţări, utilizând
războiul economic, ideologic, informaţional, psihologic.
PER afirmă că Averea cea mai mare a poporului român este inteligenţa,
creativitatea, munca, şi el trebuie să se dezvolte şi să evolueze cât mai rapid şi
cât mai bine, cât mai sănătos utilizându-şi la maximul creativitatea,
inteligenţa, capacitatea de a munci ! Or lucrul acesta se face punând accent pe
educaţie, pe formarea superioară a oamenilor şi a societăţii umane, pe evoluţie
lor !
18. POLITICA EXTERNĂ A PER ŞI A STATULUI EDUCAŢIONAL ŞI
EVOLUTIV ROMÂN. în planul politicii externe per va avea relaţii frăţeşti
cu toate partidele din familia sa, cu toate Partidele Dezvoltării şi a Evoluţiei
societăţilor naţionale. Cu toate Statele care fac parte din categoria Statelor
Evolutive. Cu toate Ţările şi Guvernele, care nu fac rău altor state şi naţiuni.
PER afirmă teza că toate popoarele şi naţiunile fiind creaţia lui Dumnezeu
între ele trebuie să existe relaţii frăţeşti, de într-ajutorare. Că atât războiul de tip
militar cât şi Războaiele mascate, de tipul Războaielor economice, ideologice,
informaţionale trebuie să dispară din istorie, să fie scoase în afara Legii. Marile
Puteri, Ţările dezvoltate care au produs majoritatea războaielor, şi care s-au
dezvoltate pe baza jefuirii Ţărilor sărace, vor renunţa la a mai merge pe calea
aceasta ! PER afirmă Teza că Economiile şi ţările trebuie de acum încolo să se
dezvolte pe verticală, adică să Evolueze, pe Linia de evoluţie, şi nu pe
orizontală, prin cucerirea de noi pieţe de desfacere, distrugându-le acestora
economiile, aşa cum s-a întâmplat cu România. PER este împotriva Noii Ordini
Mondiale, a haotizării şi manipulării popoarelor şi naţiunilor utilizându-se
procesul distructiv al globalizării. Uniunea europeană nu trebuie să devină un
Creuzet al topirii popoarelor ci o Uniune Liberă a Naţiunilor suverane,
independente, care au relaţii frăţeşti între ele.
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19 A. PDER ESTE UN PARTID DEMOCRATIC, CA ŞI STATUL
EDUCAŢIONAL ŞI EVOLUTIV ROMÂN, ca şi Sistemul socioeconomic de evoluţie. Toate măsurile, deciziile pe care le vor lua PER
şi Statul educaţional şi Evolutiv român vor fi luate în urma consultării
poporului român, şi a aprobării lor prin referendum. Din 5 în 5 ani vor fi
alegeri democratice. În cazul în care PER este reales el îşi va continua
politica de dezvoltare şi evoluţie a Naţiunii române. În cazul în care va
pierde alegerile la Conducerea PER va veni o altă echipă, care va
continua, dar mai bine, cum este şi normal, aceiaşi politică de
dezvoltare şi evoluţie maximală a întregului Organism naţional.
20 B. TEZA CU PRIVIRE LA CONSTRUCŢIA PDER. CONCEPŢIA
CONSTRUCŢIEI PER, POLITICA DE CADRE A PER. Aşa cum am afirmat,
o dată cu înaintarea în istorie Sistemele economice, Societăţile umane vor fi din
ce în ce mai pretenţioase, cerinţele lor, ca să poată să funcţioneze optim, vor fi
din ce în ce mai ridicate, mai economice, mai precise, cerând oameni din ce în
ce mai educaţi, mai evoluaţi, nivelul educaţional al societăţilor umane fiind din
ce în ce mai ridicat. De aceea PER este prin esenţa sa un Partid educaţional,
creştin, umanist, serios, disciplinat, educaţional. Cine îşi închipuie că minciuna,
viclenia, manipularea, aşa cum se întâmplă azi, mai au ce căuta în istorie se
înşeală. Societăţile viitorului nu vor mai putea funcţiona decât dacă au un Nivel
educaţional ridicat, dacă sunt formate din oameni cinstiţi, drepţi, umani, buni,
foarte informaţi, specialişti superiori ! A trecut pentru totdeauna vremea

şmecheriei, a demagogiei, a hoţiei, a politicianismului în istoria
României ! Şi subliniem : or se va întâmpla acest lucru, şi noi, românii,
vom fi capabili să creăm valori superiore şi să rezolvăm problemele din ce în
ce mai dificile pe care viitorul le va pune Omului, ori vom dispărea.
De aceea PDER va fi un partid bine organizat, funcţionând precis, eficient,
aşa cum va fi şi Statul educaţional şi evolutiv român, şi Sistemul economic de
evoluţie românesc, care vor funcţiona eficient, economicos,, ca ceasul ! Altfel
nici nu va fi posibilă dezvoltarea şi evoluţia maximală a Societăţii româneşti.
De aceea în PER vor intra oameni cinstiţi, corecţi, drepţi, generoşi, educaţi,
patrioţi, evoluaţi, minţi foarte bune în toate domeniile. PDER este prin esenţa
sa un Partid Educaţional ! Aşadar în PDER poate intra orice om, orice român
cinstit, muncitor, patriot, care doreşte să trăiască bine, demn, să se realizeze ca
personalitate umană, şi ca fii lui s-o ducă şi ei bine ! Or vom deveni într-un
timp scurt un popor muncitor ca japonezii şi disciplinat ca nemţii, or noi,
românii, ca popor, în cazul în care nu vom renunţa la năravurile noastre, şi nu
vom fi capabili de o încordare maximă, să ne dezvoltăm şi să evoluăm
maximal, nu avem ce să căutăm în Istorie.
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PER se va forma de jos de la baza societăţii româneşti, în ţară şi în
străinătate. O organizaţie va fi formată din minim 2 şi maximul 40 membri,
care îşi aleg singuri Comitetul de conducere… Această Doctrină şi acest
Program al Partidului Evoluţiei României fiind din ce în ce mai cunoscute,
oamenii se vor convinge singuri că pe calea pe care ne găsim acum, cu
actualele partide, care nu sunt altceva decât Găşti de demagogi şi de jefuit ţara,
NU MAI PUTEM MERGE. Că naţiunea română are nevoie de un partid bun,
adevărat, care să împlinească în fapt interesele şi aspiraţiile românilor.
Acest partid a apărut, s-au înfiinţat deja Primele Organizaţii de bază. Singurul
lucru pe care trebuie să îl facă românii este să se adune şi să formeze singuri în
oraşele ţării, în cartiere, la sate, în străinătate Organizaţiile de la baza Partidului
Evoluţiei României. PDER este un partid democratic, în care deciziile şi
Organele conducătoare se aleg prin vot majoritar. Singurul care nu se alege
prin vot este Preşedintele de onoare al PER, autorul Doctrinei şi al
Programului PDER, care va lua întotdeauna decizii după consultarea partidului.
Statutul PDER a fost construit pe baza acestui Program al PER, al
Principiilor şi al Tezelor care stau la baza înfiinţării şi funcţionării sale.
Autorul Doctrinei Salvării şi Evoluţiei Românie, (sau Doctrina Burebista),
al Proiectului Naţional al Salvării şi Evoluţiei României şi al Programului
Partidului
Evoluţiei României (Principiile şi tezele PER), dl Ştefan
Dumitrescu va fi pe parcursul existenţei PER Preşedintele de Onoare al PER,
cel care va avea întotdeauna ultimul cuvânt în urma unei dezbateri a în Partid.
Oricine doreşte să participe la salvarea, dezvoltarea şi evoluţia României,
oricine a citit acest Program şi crede că locul lui este în PER, se poate înscrie
în partid trimiţând un e-meil domnului profesor Ion Helesteanu, (coordonator
BVB),
domnului
Vasile
Mănuceanu
la
adresa
:
birouldeviitorologie2007@yahoo.com sau domnului Ştefan Dumitrescu, la
adresa : stefandumitrescu@yahoo.com
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ROMÂNI !
Acum aţi aflat că s-a înfiinţat în România Partidul Evoluţiei României
(PDER), credem noi cel mai bun partid pe care l-a avut România. Au apărut
deja primele organizaţii ale PER ! Cunoaşteţi care este Filozofia, Concepţia,
Strategia şi Programul PER, care are menirea de a salva poporul şi naţiunea
română şi de a face din noi unul din marile popoare ale lumii !
Ştiţi că în cel mai scurt timp nu va mai exista şomaj, nici criză economică în
România, că în cel mai scurt timp toţi românii,inclusiv cei plecaţi la muncă în
străinătate, vor avea locuri de muncă !
Ştiţi că în curând toţi cei care termină o Şcoală vor avea repartiţii, adică
locuri de muncă.
Ştiţi că va reîncepe, în urma stării excepţionale de reconstrucţie a Ţării, să se
muncească şi să se construiască în România ca pe vremea lui Ceauşescu
Ştiţi că vom deveni un Stat educaţional şi evolutiv, iar Economia României
va fi transformată în cel mai scurt timp în Sistem economic educaţional şi
evolutiv
De aceea vă chemăm să formaţi acolo unde trăiţi, în cartiere, în sate, în oraşe,
în străinătate Organizaţii ale PDER. Dumneavoastră le formaţi dumneavoastră
vă alegeţi conducătorii, la nivel judeţean şi naţional. Partidul acesta
dumneavoastră, îl veţi construi, pornind de jos, nu noi, de sus !
Imediat ce PDER va veni la Conducerea ţării în urma alegerilor va institui
Starea excepţională de reconstrucţie şi dezvoltare a ţării.
Români începeţi chiar de acum să formaţi , să vă înscrieţi în Organizaţiile de
bază ale PER. Vă puteţi înscrie în PER printr-o simplă cerere, foarte scurtă (
Domnule Preşedinte
Subsemnatul……, domiciliat…. luând act de
Programului PER şi de înfiinţarea Partidului PER, fiind de acord cu Principiile
şi tezele care stau la baza lui, doresc să fiu membru al acestui partid pentru a
ajuta România să se salveze şi să evolueze în istorie) pe care o trimiteţi la
aceste
adrese
e-mail
:
birouldeviitorologie2007@yahoo.com
şi
stafendumitrescu@yashoo.com.
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