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ROMANIA E TARA-EXPERIMENT. AL CUI sI-N
CE SCOP?
Nimeni nu mai poate contesta azi ca in Romania domneste haosul, dar doar
cei care se straduiesc sa se informeze corect pot constientiza precis aceasta
stare de lucruri. Asadar, aceasta analiza succinta este adresata doar lor.
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Integrarea Romaniei in UE a marcat inceputul experimentului despre care vorbesc azi. Am fost
singura tara candidata careia i s-a impus cedarea resurselor inaintea integrarii, iar privatizarile
frauduloase operate de catre guvernarea Adrian Nastase in favoarea capitalului multinational au
pregatit ceea ce a urmat. Desantarea echipajului SOROS s-a petrecut chiar in decembrie 2004,
inaintea celui de-al doilea tur de alegeri ce l-au adus pe Basescu, iar regimul acestuia a actionat
imediat pentru cedarea autoritatii statului roman in justitie si servicii secrete catre personaje
dovedite ca fiind teleghidate extern, de tipul Maior, Coldea, Kovesi, MRU, s.a. Capitalistii romani
au devenit tinta si, lipsiti de aparare, au fost repede pusi la pamant sau incarcerati, in paralel
capitalul multinational fiind avantajat si protejat, in ciuda ilegalitatilor evidente comise. Cele mai
profitabile active de stat au fost grupate in Fondul Proprietatea, a carui conducere si administrare
a fost cedata fondului Franklin-Templeton, ghidonat de pe teren de oameni de tipul Mark
Gitenstein, iar de la distanta de un grup din care facea parte chiar Joe Biden, atunci
vicepresedinte SUA. A fost nevoie ca alegerile din 2009 sa fie fraudate grosolan in favoarea lui
Basescu, pe care l-au si pus astfel cu botul pe labe, iar membri echipajului SOROS au preluat
conducerea cvasi-total din 2010. A fost o mare lupta subterana in 2014 pentru ca Factorul Extern
sa-l poata impuna pe Iohannis, dupa ce-au fost executati, in moduri diferite, Antonescu si
respectiv Ponta. Iohannis a ramas in siajul SUA pe timpul mandatului lui Trump, dar odata cu

venirea nevolnicului Biden si retragerea americana din zona, falanga multinationala europeana (
inca de tip Sorosist) a preluat controlul asupra actiunilor lui KWI, agentul perfect al haosului, asa
cum am putut observa lesne in ultimii 2 ani.
Ceea ce s-a realizat de catre Factorul Extern in Romania s-a putut face insa doar prin
complicitatea securistilor grupati in STATUL PARALEL care, pentru bani si protectie, au
colaborat plenar, fie direct, fie oferindu-si urmasii ca interlocutori politici, exemplul neosecuricilor
de la USR fiind graitor.
Azi suntem raportati ca fiind prima tara ca mortalitate COVID, dar nimeni nu poate spune ca-i
sigur asa, pentru ca nimeni nu mai are incredere in raportarile netransparente si dovedit viciate.
Suntem si singura tara din UE care n-are medicamente in spitale pentru tratament, si pare ca
acestea nu vor veni pana cand nu vor muri suficienti pentru ca sa aparem in statistici ca o tara
bantuita si decimata. Suntem spoliati prin cresterea pretului gazului, dar in paralel ROMGAZ si-a
redus extractia in ultimele luni si, ca prostii, nu beneficiem de preturi preferentiale, asa cum ar
trebui intr-o tara ce detine aceasta resursa. BOR este atacata dur si direct, tocmai pentru ca, in
ochii celor ce vor beneficia din distrugerea noastra, are statutul Ultimului Aparator. in plina criza
Iohannis face experimente impuse prin nominalizarea lui Ciolos, desi oricine stie ca-i doar
pierdere de vreme. Opozitia face balet, respectand partitura impusa, iar asta se-ntampla dupa ce
la alegerile din 2020 viitorii parlamentari au fost alesi cu penseta, din categoria castratilor.
Efectul 10 August 2018 inseamna ca oamenii au fost infricosati cu bataia pentru a le taia pofta de
a protesta in strada, si vedem azi ca functioneaza. Presa mituita, cu multi patroni
lacomi/santajabili, este complice sau tace in fata operatiunii evidente de distrugere la care
suntem supusi. Cei care ar mai avea curaj sunt demonizati sau izolati si uite-asa ne traim haosul
fara a sti ce sa facem pentru ca sa ne aparam.
Suntem etichetati de la nivel oficial ca am fi prosti, iar atunci unul ca Arafat are curaj sa ne spuna
ca nici nu mai avem voie sa vorbim. Desigur ca acest experiment, pe care l-am prezentat doar
succint, poate si esua, fiind coordonat pe teren de oameni slabi de tipul Iohannis-Citu-CiolosAltiiCaEi, numai ca raul a fost deja facut si n-avem resurse umane/materiale sa ne mai revenim
la un nivel decent.
Totusi, cei carora v-am adresat aceasta analiza, aveti posibilitatea sa ganditi/actionati rational si
responsabil, cu conditia sa va mobilizati curajul. Nu va fi in zadar!
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