ROMANIA - SOCIETATEA VIITORULUI.
23.04.2020
Dragi prieteni a venit momentul să vă prezint societatea viitorului, cea care
urmează a se clădi pe ruinele actualei societăti, ajunsă la capăt de drum.
Mai inainte insă de a trece la descrierea premiselor care fac posibilă nasterea
acestei societăti, vreau să vă previn că aceasta va fi total diferită de actuala, fapt
pentru care multi dintre voi se vor grăbi să spună - "IMPOSIBIL, asa ceva nu se
poate intampla".
De aceea as vrea să definim mai intai termenul de IMPOSIBIL, pentru a ne
putea da seama cat de mult ne putem baza pe acesta.
Dacă spuneai unui roman, in luna aprilie 1989, că peste fix un an va trăi intr-o
Romanie total diferită, fără comunism, s-ar fi uitat la tine si ti-ar fi zis: esti
nebun? E IMPOSIBIL.
Dacă spuneai aceluasi roman, in aprilie 2019, că peste fix un an va putea iesi din
casă doar cu declaratie pe propria răspundere, s-ar fi uitati la tine si ti-ar fi zis:
ce-ai fumat frate? E IMPOSIBIL.
Cred acum că si cei mai sceptici s-au lămurit cat de inselător poate fi acest
cuvant.
Totusi pentru a verifica asta, la sfarsitul prezentării vă voi provoca la un
chestionar unde să raspundeti cu DA sau NU, la intrebarea? Credeti cu toată
fiinta că IMPOSIBILIUL POATE DEVENI POSIBIL?
Cand răspundeti la intrebare vreau să trăiti acest răspuns. Să simtiti furnicături
in tot corpul.
Eu vă spun acum: peste fix un an societatea in care veti incepe să trăiti, este cea
pe care v-o prezint acum in putine cuvinte. Aparitia ei va fi bruscă, odată cu
prăbusirea sistemelor de valori ale actualei societăti, insă unele transformări vor
fi graduale, fiindcă "mostenirea" lăsată de prezenta va necesita timp pană se va
disipa total.
Acum că am lămurit termenul de imposibil, vă voi prezenta cele 2 conditii
majore care au facut inevitabilă aparitia acestei societăti.
Conditia nr.1
- Desi am fi tentati să credem contrariul, romanii, la fel la intreaga populatie a
globului, trec printr-un profund proces de transformare interioară. Oamenii sunt
tot mai preocupati de latura spirituală a vietii, căutand răspunsuri dincolo de
ceea ce le oferă religia. Acesta nu este un fenomen apărut la intamplare, ci se
incadrează intr-unul mai amplu ce a cuprins intreaga planetă, aflată si ea in

plină transformare; vedem cu ochiul liber transformările climatice. Ca o
consecintă a acestei transformări interioare, oamenii simt că societatea in care
trăiesc acum ii multumeste din ce in ce mai putin, iar evolutia actuală a
lucrurilor nu face decat să accentueze această nemultumire.
Conditia nr.2
- Actuala societate umană are ca principal punct de sprijin Sistemul Monetar.
Acesta este de tip piramidal, permitand multiplicarea banilor. Adica, o banca
poate imprumuta mai multi bani decat posedă, iar asta in timp a generat datorii
din ce in ce mai mari, pe o curbă exponentială, care la un moment dat a scăpat
de sub control si intregul sistem se prăbuseste ca un castel de cărti de joc.
Fenomenul acesta este in derulare, cauzand pentru inceput blocarea economiei
mondiale.
Cu un sistem financiar in colaps, structurile actualei societăti devin
nesustenabile.
Introducerea fiind făcută, haideti să intrăm in miezul problemei si să aruncăm o
privire sub prelata viitorului, să vedem cum arată Lumea cea Nouă.
Vom lua pe rand principalele sisteme sociale actuale si vom descrie pozitia lor in
cadrul noii societăti. O descriere mai detaliată veti găsi in documentul atasat
acestei prezentări.
Acum voi căuta să fiu cat mai concis, pentru a păstra cat mai simplu această
prezentare.
SISTEMUL SOCIAL
Celula administrativă de bază va fi Comunitatea AutoSustenabilă, prescurtat
CASA. Ea va cuprinde mai multe familii ale căror deprinderi si capacităti se vor
completa, astfel incat dependenta de lumea exterioară să fie cat mai redusă.
Structura CASA va fi păstrată la toate nivelurile ( local, judetean, regional si
national) si are la baza pilonii CER (Comunicare, Educatie, Resurse).
Comunitătile CASA vor fi deservite de structuri logistice numite HUB-uri (cu arii
diferite de cuprindere, de la local la national), care vor asigura serviciile suport
si alte resurse necesare comunitătilor (sănătate publică, infrastructură,
cercetare, etc).
In documentul tehnic atasat acestei prezentări veti vedea exact care va fi
organizarea socio-economică a tării.
SISTEMUL MONETAR - FINANTE BANCI

După cum bine ati intuit, banii nu vor mai exista, deoarece au constituit
rădăcina tuturor aspectelor negative ce au caracterizat actuala societate.
Procesul de eliminare a banilor va fi gradual, in cazul relațiilor externe
menținându-se o perioada mai lungă, până când și celelalte țări vor ajunge la
același nivel cu România.
Comunitățile viitorului (de la nivel de națiune pană la nivel local) vor colabora
după posibilități la proiecte de interes comun, plățile financiare fiind inutile
deoarece de rezultatele proiectului vor beneficia toți cei implicați.
Fiecare membru al comunității va avea acces la resursele care îi sunt necesare.
În schimb va contribui cu inteligență, creativitatea si experiența sa la bunul mers
al respectivei comunități. Nimeni nu mai are motivatia de a acumula sau păstra
mai multe bunuri decat ii trebuiesc fiindcă nu are ce face cu ele. Nu le poate nici
vinde si nici inchiria fiindcă nu mai există bani. In plus nici nu se va simti
confortabil stiind că el are 5 vile, spre exemplu, din care nu poate folosi decat
una, in timp ce semeni de-ai lui trăiesc in cocioabe insalubre.
Trebuie să vă spun că asa cum frica de lipsuri este prezentă in societatea
actuală, tot asa va fi de prezentă bucuria de a dărui in cea a viitorului. Vă rog
pentru un moment să inchideti ochii si să trăiti această bucurie. Să vă imaginati
cum dăruiti celor sărmani lucrurile care vă prisosesc si să trăiti senzatia de
recunostintă pe care acestia v-o transmit.

SISTEMUL POLITIC
Partidele politice se vor desfiinta. Oamenii evoluati nu au nevoie să fie condusi
de nimeni fiindcă isi pot purta singuri de grijă.
Treburile tării vor fi administrate de Consilii de Administratie, care vor fi de nivel
local, judetean, regional si national. Detalii in documentul tehnic atasat.
EDUCATIA
Responsabilitatea educatiei va reveni membrilor CASA. Copiii vori primi
individual si in grupuri mici educatia necesară conform cu aptitudinile pe care
le manifestă.
Scolile viitorului vor fi similare cu ceea ce numim acum Clubul Elevilor, sau
Casa Pionierilor de pe vremuri. Copiii le vor frecventa doar pentru a exersa
anumite deprinderi practice. Pregătirea teoretică va fi făcută acasă de către
părinti sau persoanele care isi asumă rolul de educator in cadrul comunitătilor
(in general varstinicii).

SANATATEA
Serviciile de sănătate vor fi asigurate de HUB-uri. Problemele de sănătate si
dependenta de medicamente vor fi mult reduse, deoarece conditiile favorizante
existente la momentul actual, atunci nu vor mai fi prezente.
ORDINEA PUBLICA
Fortele de politie si jandarmerie vor ramane fără obiectul muncii si ca atare se
vor desfiinta gradual. Vor ramane Serviciile de Situatii de Urgentă, ce vor
activa in cadrul HUB-urilor.

SISTEMUL JUDICIAR
Va fi desfiintat, deoarece nu isi mai are rostul. Imensa majoritate a
infractiunilor actuale sunt datorate direct sau indirect banilor. Disparitia lui
va fi de asemenea graduală.
Oamenii viitorului se vor ghida exclusiv după legile Bunului Simt. Dacă cineva
va cauza o vătămare unui semen de al său, va face tot posibilul să se revanseze
fată de acea persoană. Nu il va răbda constiinta să procedeze altfel.

SISTEMUL DE APARARE
Va fi desfiintat, fiindcă acest model social va fi adoptat gradual de toate tările
lumii, astfel incat nicio persoană nu isi va părăsi comunitatea pentru a pleca să
cucerească alte natiuni. Are tot ce ii trebuie la el acasă. In plus cooperarea
dintre tări va fi la un cu totul alt nivel, ce va face imposibilă agresarea unui stat
de către alt stat.

INCHEIERE
La final vreau să vă spun următorul lucru, pe care sunt convins că multi nu il
stiati: in groapa in care ne aflăm acum se va turna fundatia noii societăti. Cu cat
groapa va fi mai adancă, cu atat fundatia va fi mai solidă.
Nu pot incheia această prezentare fără a vă răspunde la intrebarea care stiu că
vă preocupă pe toti: Ce trebuie să fac eu?
Răspunsul este simplu: Nu trebuie decat sa imprăstiati vestea pe care ati primit-o

acum cat se poate de mult. Să stie toti romanii cum va arăta societatea viitorului,
pentru ca atunci cand aceasta se va naste să le fie usor să se adapteze.
Faceti din aceasta scopul vostru permanent. Opriti-va doar atunci cand a
inceput să se materializeze ceea ce ati aflat acum.
SPOR LA TREABA!

ROMANIA VIITOARE - Detalii tehnice
-document in lucru (23.04.2020)
Structura sociala de baza a viitorului o constituie COMUNITATEA, care se
sprijină pe 3 piloni: Comunicare, Educație, Resurse (CER)
În funcție de anvergura lor, comunitățile din România sunt clasificate în:
TARA (T) - ROMANIA
REGIUNE (R) - Actualele regiuni ale RO
JUDET (J) - Actualele județe ale RO
LOCALITATI (S) - Actualele orașe și comune. Anticipez desființarea marilor
orașe, deoarece nimeni nu va mai dori sa locuiască la bloc intr-o aglomerație
urbana.
CASA(C) - Comunitățile autosustenabile.
Fiecare dintre aceste structuri este administrata de un Consiliu de
Administrație (CAx). Unde x = T, R, J, L, C
Structura CAx este următoarea
Administrator General (AGx) - 1 persoana desemnata in unanimitate de către
Administratorii Generali de nivel inferior (x-1), sau de membrii CASA după
caz.
Administrator Pilon (APx) - 3 persoane, cate una pentru fiecare dintre pilonii
CER. Aceste persoane vor fi desemnate de AGx.
Coordonator Departament (CDx) - număr variabil în funcție de structura
fiecărui Pilon. Aceștia sunt desemnați de APx.
Coordonator Proiect (CPx) - număr variabil, în funcție de proiectele aflate în
derulare în cadrul departamentelor. CPx este desemnat de CDx.
Expert (EXx) - număr variabil, depinzând de complexitatea proiectelor.
Toate aceste funcții se ocupa exclusiv pe baza de voluntariat (oricum nu mai

exista bani). Funcția nu poate fi părăsită decât în doua situații: Demisie sau
Deces.
La aceste structuri administrative (SA) se mai adaugă structurile logistice
numite HUB-uri. Acestea asigura resurse materiale si servicii de specialitate:
educație, sănătate, cercetare, pompieri (situații de urgență), infrastructură
(rutiera, aeriană, feroviară, navală și telecomunicații), aprovizionare s.a.
După mărimea lor, HUB-urile pot fi HUBT (de nivel național), HUBR, HUBO,
HUBS. Spre exemplificare, un HUBS poate conține: parcul de utilaje
agricole, punctul sanitar, magazinul sătesc si "școala".
HUB-ul este condus de un Manager de HUB (MHT, MHR, MHO, MHS), care
are în subordine Managerii de Specialitate (MSx) .
HUB-urile sunt în subordinea CAx.
FUNCTIONAREA SOCIETATII.
CASA își desfășoară activitatea în mod autonom având sprijinul HUB-urilor
pentru derularea proiectelor proprii.
Membrii CASA desemnează un Administrator General (AGC).
AG de nivel inferior desemnează pe cei de nivel superior. Astfel
Administratorul General al Țarii va fi unul dintre AG Regionali, desemnat
prin vot unanim de către ceilalți AGR .
STRUCTURA NATIONALA A PILONILOR
1. PILON COMUNICARE
DEPARTAMENTE:
- DIPLOMATC
- RELATII PUBLICE
- EVIDENTA POPULATIEI
- STATISTICA
2. PILON EDUCATIE
DEPARTAMENTE:
- Învățământ
- Cercetare
3. PILON RESURSE
Departamente:
1. Energie
2. Petrol si gaze

3. Apa
4. Păduri
5. Agricultura
6. Industrie
7. Patrimoniu

STRUCTURA NATIONALA A HUB-urilor
1. Sănătate
2. Servicii de Urgenta
3.Aprovizionare
4. Agrement
5. Rețele (informaționale, de transport mărfuri si energie)

Aceste structuri naționale își vor avea corespondent in structurile de nivel
inferior (regionale, județene, locale).
Toate activele existente pe teritoriul României, terenurile, resursele solului si
subsolului, indiferent de forma actuala de proprietate vor trece in
administrarea PILONULUI RESURSE, Departamentul Patrimoniu.
Acestea vor fi distribuite de către Consiliile de Administrație membrilor
comunității, după necesități.
Nota: Acesta este un document in lucru.

