Scrisoare deschisă
către toţi cei care mai vor să se implice în eliminarea răului din
România, pentru a asigura un viitor mai bun urmaşilor noştrii.
După ce ne-am bătut în toţi aceşti ani cu diferite guvernări, deci implicit partide
şi / sau alianţe ale acestora , mai mult sau mai puţin *ciudate*, ne-am întors la
dictator şi dictatură. Nici după 23 de ani nu vrem să realizăm că nimic nu s-a
schimbat, că nu poate exista dictator fără o structură care să-l susţină, iar în
România această structură creată înainte de 1989 este în continuare funcţională şi
îşi crează noile cadre.
Atenţia noastră a fost dirijată împotriva fostului dictator şi selectiv asupra
turnătorilor, fără a se atinge structura nomenclaturisto-securistă (pe care de
acum înainte o voi numi în text –structura), baza dictaturii ceauşiste, care a
rămas intactă după căderea lui Ceauşescu (cădere la care a şi contribuit deoarece
acesta devenise incomod) şi a furnizat cadre tuturor regimurilor de după 1989.
Cadrele structurii plasate în poziţiile cheie ale guvernărilor, începând cu cea mai
înaltă poziţie din stat au acţionat astfel ca să asigure convertirea foştilor
nomenclaturişti şi securişti, în actualii afacerişti sau cum le place să se
autodenumească – capitalişti, prin valorificarea fondurilor pe care le deturnaseră
din afacerile fostului regim, a privatizărilor cu dedicaţie a obiectivelor economiei
naţionale, prin vinderea bogăţiilor ţării, către grupurile de interese ş.a.. Această
metamorfoză şi acest jaf au fost posibile prin împiedicarea aplicării punctului 8 din
Proclamaţia de la Timişoara, ale cărui prevederi îşi dovediseră eficienţa în
procesul de denazificare a Germaniei după cel de al doilea război mondial.
Selectarea *resurselor umane*necesare primenirii fostelor cadre şi a celor ce sau compromis în această perioadă se face tot pe bază de dosar de cadre, în care
originea socială este determinantă, iar personajele trebuie să aparţină aşa ziselor
elite recunoscute de structură, care nu pot fi decât beneficiarii unor studii în
occident sau măcar să fi trecut pe la o instituţie de învăţământ occidentală şi să se
afişeze cu cât mai multe titluri ( indiferent de unde sau cum au fost obţinute).

Tinerii şi destinul lor au devenit perdeaua de fum în spatele căreia se
împrospătează vechea gardă cu aşa zisele elite, a căror experienţă în administraţie
şi economie este în majoritatea cazurilor nulă, consecinţă logică a faptului că au
fost trimise la studii, nu în practică sau schimb de experienţă. De altfel nu are nici
o importanţă experienţa, deoarece nu ei conduc, iar cei ce pătrund în sistem fără
să fi avut atuul originei sunt sau şantajabili, sau pot fi controlaţi din punct de
vedere psihologic.Este interesant de analizat prin prizma ultimului punct de mai
sus motivaţia unei candidate la un post oferit de preşedinte numai pentru cei din
afară, care declară că este deosebit de atractiv să-ţi începi cariera cu maşină la
scară, secretară şi titlul de consilier prezidenţial.
De altfel manipularea psihologică a noastră, a tuturor, se realizează la scară
naţională prin intermediul, în special al televiziunilor şi al internetului, prin
reţelele de socializare. Este evident acest lucru dacă urmărim investiţiile imense
ale reprezentanţilor structurii în posturi de televiziune, ca şi îndemnul de a avea
mai multă informaţie şi /sau a transmite informaţii numai prin intermediul
reţelelor de socializare. Aceeaşi metodă este aplicată de toţi cei interesaţi în
manipularea opiniei cetăţeanului (este cazul şi multinaţionalelor), care îşi crează
adrese pe reţelele de socializare de pe internet şi te dirijează către acestea. De ce
oare ? Deoarece aşa se induc mai uşor mesajele subliminale şi manipularea este
mai eficientă, cu costuri infime. Dacă la aceste metode adăugăm nivelul
catastrofal al educaţiei, impus şi nu ca rezultat al activităţii cadrelor didactice,
faptul că instituţii ca academia şi biserica, care ar fi putut avea o influenţă
semnificativă asupra populaţiei, au refuzat să-şi cureţe rândurile de foştii
turnători şi cadre sub acoperire, realizăm ce se va întâmpla într-un viitor apropiat
şi cât de repede se vor realiza obiectivele structurii.
Rezultatele se văd - o economie distrusă intenţionat, bogăţiile ţării date
grupurilor de interese străine, domeniile strategice privatizate pe nimic, genocid
împotriva bătrânilor, specialiştii şi tinerii îndemnaţi să emigreze, sănătatea,
educaţia, cultura, cercetarea, mediul, sabotate şi transformate în subiecte de troc
politic între reprezentanţii structurii, în cadrul simulacrului de guvernare
democratică din aceşti ani.

Dacă adăugăm la cele de mai sus, ultima formă de înrobire, cu care au fost
depăşite toate realizările dictaturii proletariatului (cel puţin comuniştii
recunoşteau deschis dictatura şi prin aceasta legitimau şi structura) şi anume
sistemul bancar, cu banca folosită ca instrument de sărăcire a populaţiei, avem un
tablou aproape complet al situaţiei actuale. Banca este ultima armă a structurii,
cu ajutorul căreia a fost obţinut controlul absolut asupra veniturilor cetăţeanului,
care este obligat să folosească serviciile băncilor, pe care tot din banii lui le-a făcut
atractive, pentru o privatizare păguboasă pentru el, plătindu-le datoriile cauzate
de aceieasi reprezentanţi ai structurii, care le-au devalizat în deplină siguranţă.
După ce au fost la originea crizei mondiale actuale, fără consecinţe pentru sistem,
dar cu urmări dezastruoase pentru simplul cetăţean, care este în continuare umilit
şi lipsit de apărare în faţa agresivităţii acestora, băncile au declanşat ofensiva
pentru acapararea fondurilor structurale europene, surse ce reprezintă ultima
speranţă pentru ieşirea din criză prin dezvoltare economică şi un viitor mai bun.
Cât timp vom lupta numai împotriva capetelor hidrei, care ar fi reprezentarea
mitologică a structurii, capete pe care nici nu le-am tăiat, pentru a verifica mitul
privind refacerea lor, nu vom avea nici o şansă de a stopa răul. Corupţia
generalizată, sabotarea economiei naţionale şi a mediului, înstrăinarea bogăţiilor
ţării, umilirea tinerilor şi în general a majorităţii cetăţenilor României nu pot fi
stopate şi nu se poate spera într-un viitor pentru copiii şi nepoţii noştrii decât
dacă distrugem structura.
Este absolut necesar să se aplice urgent punctul 8 al Proclamaţiei de la
Timişoara, cu extindere şi asupra tuturor celor ce au generat suferinţa noastră
după 1989 până acum, indiferent în ce calitate şi sub ce acoperire au acţionatpartide, administraţie, societate civilă, parteneri sociali ş.a.
Cu speranţa că veţi reflecta la cele prezentate mai sus şi nu veţi rămâne
indiferenţi, acţionând în consecinţă, închei cu un citat din Edmund Burke :
* Tot ce-i trebuie răului ca să reuşească este ca oamenii buni să nu facă nimic*
Radu Minea

