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 Celor care simt că ceva este profund în neregulă 
cu lumea;
 Celor care „caută ceva” fără să ştie ce caută şi 
fără să ştie unde să caute;
 Celor care percep că omenirea a rămas fără 
busolă şi a pierdut drumul;
 Celor cărora talentul le permite să înţeleagă;
 Celor cărora voinţa le poate susţine efortul;
 MIŞCAREA DACIA le poate arăta calea
 Și le poate îndruma pașii.     
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CONDU, URMEAZĂ SAU DĂ-TE LA O PARTE!

Lumea în care trăim astăzi NU ESTE DREAPTĂ. Ea se 
bazează pe bani ca sursă de putere, resursă vitală și monopol privat 
al câtorva familii dinastice WASP. Este condusă de psihopați, 
negustori Ferengi și lideri Abrahamici și ne menține pe noi și 
copiii noștri în postura de sclavi. Este evident că această orânduire 
trebuie să-și afle sfârșitul și cuvântul de ordine nu poate fi decât 
„schimbare”, crearea unei altfel de lumi. Lumea în care Mişcarea 
Dacia propune ca noi să trăim este una DREAPTĂ, bazată pe 
Rațiune, funcționând pe fundamentul principiilor Meritocrato-
Iluministe și condusă de Înțelepți. Albert Einstein a spus „Lumea 
aşa cum am creat-o este un produs al Minţii noastre. Nu poate fi 
schimbată fără a ne schimba Gândirea.” Prin tot ce transmite în 
materialele sale, Mişcarea Dacia încearcă să schimbe Gândirea 
la cât mai mulți oameni, în sensul ILUMINĂRII, şi asta deoarece 
„mintea odată iluminată nu poate deveni din nou întunecată” 
după cum spunea Thomas Paine. Marele Maestru Illuminati, 
Gottfried Wilhelm Leibniz, sintetizează „Dreptatea nu este altceva 
decât iubirea de Om a Înţeleptului.”

Schimbarea LUMII presupune schimbarea INDIVIDULUI. 
Fiecare trebuie să se cunoască pe sine însuși și apoi să lupte 
conștient pentru propria schimbare. „A te lupta cu tine însuţi e 
lupta cea mai grea; a te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea 
mai frumoasă.” a punctat strălucit Gottfried Wilhelm Leibniz. 
Schimbarea lumii reprezintă drumul spre libertatea individului 
și instrumentul adecvat, singurul de altfel, este CUNOAȘTEREA. 
Prin cunoaștere fiecare își poate prelua controlul propriei vieți. 
Pitagora afirma cu două milenii și jumătate în urmă: „Nici un om 
nu este liber până când nu este propriul lui stăpân.”

Omenirea are astăzi abilitatea și capacitatea de a proiecta 
viitorul. Viitorul este reprezentat nemijlocit de copii și principiul 
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zero al NOII LUMI trebuie să fie în strânsă corelație cu aceştia. 
NOUA LUME propusă de Mişcarea Dacia are la bază principiul 
„Oportunități egale pentru toți copiii.” Pe baza acestui principiu 
se asigură șanse egale tuturor pe drumul devenirii și al atingerii 
potențialului cu care fiecare s-a născut. Thomas Paine evidenția 
importanța „sacrificiului” nostru pentru asigurarea viitorului 
copiilor noștri afirmând: „Dacă trebuie să fie necazuri, să fie în 
ziua mea, pentru ca copilul meu să aibă pace.” De asemenea, 
Gottfried Wilhelm Leibniz susținea că: „Ameliorăm omenirea 
când ameliorăm tineretul.” În antichitate, Pitagora spunea 
„Educaţi copiii şi nu va fi necesar să pedepsiţi adulţii.”

Încă nu este totul pierdut. Omenirea încă se mai poate 
salva, dar pentru asta este necesară implementarea unei 
schimbări de paradigmă socio-economică. În „Legile morale şi 
politice” Pitagora îndemna la răbdare și perseverență „Nu te 
scârbi de speţa omenească şi nu te descuraja: cu timpul lutul se 
preschimbă în marmură.”

Îndemnul nostru pentru fiecare este unul vechi de milenii, 
un aforism al lui Pitagora: „Ca şi Adevărul, Eroarea îşi are 
adepţii săi; să nu te încrezi fără discernământ în exemplul 
altuia; cugetă după tine însuţi; consultă, deliberează şi alege în 
mod liber.”

Thomas Paine a spus: „Lead, follow or get out of the way” 
afirmație ce a fost adoptată ca motto-ul Mișcării Dacia.

FII TU ÎNSUȚI! ACCESEAZĂ CUNOAȘTEREA! 
GÂNDEȘTE! 

 NU FI PUTUROS, INDIFERENT, NEUTRU, APATIC!

„În Canto III al Infernului, Dante întâlnește un grup 
de Suflete Blestemate, un grup care reprezintă majoritatea 
oamenilor din lumea contemporană („majoritatea democratică” 
n.tr.): IGNAVI  (Leneşi, Puturoși, Nepăsători, Nehotărâți 
ş.a.m.d.).

 Dante și ghidul său, vechiul poet roman Publius Vergilius 
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Maro, trec prin poarta mare a Iadului care poartă avertismentul 
înfiorător: 

„Renunțaţi la toate speranțele, voi care intrați aici”. 
 În jurul lor, se pot auzi țipetele chinuiţilor și suferința 

sufletelor celor blestemați. Ei se găsesc într-un peisaj întunecos, 
vestibulul iadului, rezervat oamenilor care sunt respinși atât din 
Rai, cât și din Iad. Iadul în sine se întinde peste râul Acheron 
și Charon (Râul Styx se află mai adânc în cercurile iadului). 
Dar aici, în „sala de așteptare” a Iadului, „oaspeţii” sunt prinşi 
pentru Eternitate. Ei nu vor scăpa niciodată prin poarta iadului 
și nici nu vor trece vreodată râul. Ei sunt într-un Nicăieri Veșnic.

Acesta este Vestibulul celor Indiferenţi, Necunoscuţi, 
Neutri. Ei sunt numiţi „Ignavi” - sufletele călduțe sau lașii 
care nu s-au angajat niciodată în nici o Cauză. Ei au refuzat 
să facă o alegere în viață. Ei erau Apatici Neutri, cei care au 
rămas pe margine în timp ce se manifestau marile Evenimente. 
Ei erau prea Slabi, Neputincioşi și Patetici pentru a ajunge la o 
Concluzie despre orice.

Ignavi sunt cei care nu lasă urme în lume. Ei trec prin 
viață cu jumătate de inimă, blânzi, trişti și gri. Nu contribuie 
semnificativ la Nimic. Există miliarde de astfel de oameni. Ei nu 
au fost niciodată cu adevărat vii; ei nu și-au explorat niciodată 
potențialul și nu au capacitatea de a trăi pe deplin Viața. Cei 
mai mulți oameni din lume de acest tip - zombies consumatori 
și birocraţi a căror sarcină cea mai dificilă în fiecare zi este 
purtarea unei bucăți de hârtie de colo, colo. Ei nu știu și nici nu 
le pasă de Marile Cauze, de Luptele Eroice și de Campaniile de 
Schimbare a Lumii. Ei ar prefera în schimb să vadă... American 
Idol.”[33] 

CONDU, URMEAZĂ SAU DĂ-TE LA O PARTE!
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CAPITOLUL 0 - MISIUNEA MIȘCĂRII DACIA

Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci ca să tragi 
învăţăminte de la ei. La geţi toate pamânturile sunt fără margini, 
toate pamânturile sunt comune.

Pitagora (580 î.H – 495 î.H) - Primul Mare Maestru 
ILLUMINATI - „Legea 1143”

A. „MIȘCAREA DACIA” este destinată a deveni 
o MIȘCARE POLITICĂ numai în momentul atingerii unei 
Mase Critice şi a producerii unui Eveniment Declanşator ce va 
conduce la O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, cea 
actuală fiind iremediabil compromisă. 

 Mişcarea Dacia este unică în spaţiul carpato-dunăreano-
pontic propunând un astfel de Proiect, Alternativ, şi încrezătoare 
într-un Viitor Meritocratic-Iluminist. Noi suntem convinşi că 
Proiectul nostru este valabil, dar nu-l impunem nimănui, deoarece 
suntem doar… Oameni.

 Specificăm doar că folosind RAŢIUNEA, LOGICA şi 
CUNOAŞTEREA, suntem mai aproape de Realitatea Obiectivă 
specifică Divinităţii, de Adevărul Absolut:

 „Principiul Perfecțiunii” (sau principiul celui mai bun) 
- Principiu Fundamental Leibnizian: Dumnezeu acționează 
pentru acțiunile cele mai bune din punct de vedere obiectiv, iar 
Omenirea acţionează în vederea a ceea ce pare a fi cel mai bun. 
Aceasta este, la urma urmei, cea mai bună dintre toate lumile 
posibile. 

 „Masa Critică” nu are nicio legătură cu Democraţia. 
„Majoritatea Democratică” nu are voce în capitol. Garibaldi 
„a făcut” Italia cu 1.000 de Oameni, iar Paşoptiştii au „făcut” 
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România cu şi mai puţini!

La ADEVĂR ajunge întotdeauna o Minoritate, iar 
Minoritatea este întotdeauna mai puternică decât Majoritatea, 
deoarece Minoritatea este în general formată din cei care într-
adevăr au o Opinie, în timp ce Puterea Majorităţii este iluzorie, 
aceasta fiind formată din oameni care nu au Opinii - și care prin 
urmare, când este evident că Minoritatea este mai puternică, o 
să-i asume părerea.

Kierkegaard

 Să nu te îndoieşti nicio clipă că un grup mic de cetăţeni 
grijulii şi dedicaţi pot schimba Lumea. Aşa s-a întâmplat de 
fiecare dată.

 Margaret Mead - antropolog

„Majoritatea Democratică” va urma Calea deschisă de 
alţii, aşa cum a făcut-o întotdeauna în decursul Istoriei, deoarece 
„nu toţi suntem egali”, după cum rezultă din aceste Principii 
Fundamentale ale lui LEIBNIZ:

 „Principiul Identității Imposibile”: Nu pot exista două 
substanțe identice. 

 „Principiul Diferențierii”: Monadele diferă una de alta 
în ceea ce privește gradul de CONŞTIENŢĂ.

„Majoritatea Democratică” nu trebuie să se simtă ofensată, 
ci să priceapă că numai Mişcarea Dacia are o Ideologie şi un 
Program care s-o scoată pentru prima oară din IGNORANŢĂ. 
Asta o va pricepe imediat ce ne va fi auzită Vocea. 

 „Majoritatea Democratică” se încadrează pentru început la 
„URMEAZĂ sau DĂ-TE LA O PARTE”.
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Fotbalul, berea şi mai ales Jocul de Noroc au umplut 
orizonturile minţilor lor. Să-i ţii sub Control, nu a fost dificil.

 George Orwell, „1984”

In Flames - Only for the Weak lyrics (HQ)
https://youtu.be/TmoTL0pnavI 

 Mişcarea Dacia nu promite Minuni în caz de Guvernare, 
ci un Program pe mulţi ani, deoarece ceea ce Sistemul Sclavagist 
a stricat în milenii, nu poate fi reparat bătând din palme. După cel 
puţin două generaţii şi în condiţiile unei Tranziţii Paşnice, se va 
putea spera, în opinia noastră, într-Ω Nouă Lume. Există desigur 
şi posibilitatea unei perioade mai scurte, dar am avea de-a face cu 
o Tranziţie Violentă.

„Principiul Continuității”: nimic nu se realizează totul 
odată. Natura nu face salturi.

Gottfried Wilhelm Leibniz

 „Evenimentul Declanşator” poate fi orice Singularitate 
de genul: Destrămarea UE, Război, Evenimente Catastrofale 
Naturale sau Umane, Schimbări Climaterice Drastice, Pandemie, 
Epuizarea unor Resurse Vitale, Migraţii Excepţionale, Mişcări 
Anarhice, Planuri Oculte de Depopulare etc.

 Din păcate se profilează unul din aceste Scenarii, deoarece 
Tranziţia Paşnică s-ar baza pe CONŞTIENTIZARE, ceea ce azi 
pare foarte puţin probabil.

 Mişcarea Dacia militează totuşi pentru aceasta din urmă, 
Ideologia şi Programul său putând-o garanta. 

 Din păcate, sprijinul pentru noi este infim, „datorită” grijii 
Sistemului de a ne IGNORA şi a IGNORANŢEI maselor largi de 
oameni, ba chiar şi a acelora care au avut contacte cu noi… nu ştiu 
să deosebească Aurul de Plumb, deşi Mişcarea Dacia le propune o 
Alchimie a Sufletelor.



            MIȘCAREA DACIA  -  REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) 14

Dacă induci oamenii să Gândească conform standardelor 
lor, te vor iubi; dacă le propui să Gândească Altfel, te vor urî.

 Harlan Ellison

 A TRĂI este cel mai rar lucru în lume, majoritatea 
oamenilor EXISTĂ şi cu asta am zis tot.

Oscar Wilde 

 Pentru a înţelege mai bine DE CE „majoritatea democratică” 
nu are CAPACITATEA de a Guverna, să apelăm la un model 
simplificat al PSIHICULUI uman elaborat de Carl Gustav JUNG:

Psihicul uman, are 3 componente principale:
0. SuperConştienţă (Higher Self - legătura cu 

„Divinitatea”, Idealismul Raţionalist, Logos);
1. Conştienţa (Self - sinteza 0 şi 2);
2. SubConştienţă (Lower Self - „Animalismul”, 

Materialismul Empiricist, Mythos).
 Gnosticii sintetizează simbolic această compoziţie în 

„religia” lor, astfel:
0. Sub „patronajul” lui Lucifer reprezentantul LOGOS, al 

RAŢIONALISMULUI.
1. Sub „patronajul” lui Abraxas sinteza lui Lucifer şi 

Satana.
2. Sub „patronajul” lui Satana reprezentantul MYTHOS, 

al MATERIALISMULUI.
 În momentul actual, folosind simbolurile „religioase”, 

Lumea este DEZECHILIBRATĂ grav spre Satana, spre 
Materialism, spre Mythos. Cum SUMA UNIVERSULUI E ZERO 
(oricărei forţe din Univers i se opune una egală şi de sens contrar), 
a venit vremea ECHILIBRĂRII.

 O lume sub influenţa lui Satan este ceea ce experimentăm 
acum. Nici o Lume sub influenţa covârşitoare a lui Lucifer 
nu este de conceput din acelaşi motiv al „ruperii echilibrului”  
(Homeostaza).
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ILUMINISMUL propune o „sinteză superioară”: 
ABRAXAS.

Ghost - He Is (Lyric Video)
https://youtu.be/4CSFkjPm0A0 

Lumea în care trăim „e aşa cum o gândim”; nu poate fi 
Bună, dacă Omenii nu Gândesc Bine şi nu Conştientizează ca 
atare. „Suma” Conştienţelor Individuale formează CONŞTIENŢA 
COLECTIVĂ. Astăzi este puternic afectată de MYTHOS, 
deoarece „maaarea majoritate democratică” raţionează greşit, 
sau NU raţionează deloc, ba mai pune şi beţe în roate celor care 
RAŢIONEAZĂ!?

 Cu toate astea, „minoritatea democratică Raţională” 
poate da naştere la „evenimentul declanşator”, la „schimbarea de 
paradigmă”, deoarece FORŢA MENTALĂ a acesteia „este egală 
şi de sens contrar” aceleia a „maaarii majorităţii democratice”, 
apatice, habotnice, resemnate, înfricoşate, laşe, supuse, prin 
definiţie SCLAVĂ.

Eroarea dialectică
Bogații vor face orice pentru a-și păstra bogățiile. 

Dialectic, săracii ar trebui să facă orice pentru a-și ușura 
sărăcia, deci ar trebui să fie în conflict constant cu cei bogați.

Dar săracii nu se află într-o stare de revoltă perpetuă. De 
ce nu?

1) Sunt lași.
2) Sunt sclavi.
3) Sunt apatici.
4) Au avut o conștiință falsă construită pentru ei prin:
  a) religie;
  b) propaganda neobosită a bogatului.
5) Săracii au fost împărțiți în cei foarte săraci, în mediu 

săraci și nu atât de săraci, de aceea nu oferă un front unit.
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 Săracii sunt prea proști să înțeleagă situația lor. Ei au 
un efect redus asupra dialecticii. Numai oamenii inteligenți 
pot înțelege și forma conștient dialectica. Dialectica va fi 
purtată înainte de separarea omenirii de cultivatori ai Logos-
ului (omenirea mai înaltă) de omenirea Mythos (umanitatea 
inferioară). Logos trebuie să declare război lui Mythos. Acesta 
va fi un război intelectual și psihologic. Suntem întotdeauna 
într-o luptă între aceste elemente conflictuale. Suntem prinși 
între Materie și Spirit, Senzaţie și Rațiune.[11]

B. „Ω NOUĂ LUME - Oportunități egale pentru 
toți copiii” este IDEOLOGIA Mișcării Dacia, un GHID DE 
MERITOCRAȚIE ILUMINISTĂ ce trasează PRINCIPIILE 
pentru Ω Nouă Lume. Aceasta poate fi citită gratis online de 
doritori, sau cumpărată „pe hârtie” la preţuri modice (exclusiv 
compensaţiile vânzătorilor, Mişcarea Dacia şi autorii neavând 
niciun beneficiu material).

 Nu o să detaliem aici Manifestul şi considerăm că e 
imperios necesară citirea acestuia înaintea prezentei cărţi.

https://www.academia.edu/29966650/%CE%A9_NOUA_LUME.
pdf 
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Desigur, mulţi cititori vor avea dificultăţi în a înţelege tot 
ce e scris atât în „Ω NOUĂ LUME - Oportunități egale pentru 
toți copiii”, cât şi în „Republica Obştească Dacia (R.O.D.) - 
Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică” deoarece se introduc 
termeni, concepte şi cunoştinţe ce apar pentru prima oară în 
limba română. Prima recomandare este de a se sări peste pasajele 
dificile şi să se aprofundeze ulterior pe bază de lecturi suplimentare. 
Este ceea ce am făcut şi noi la vremea noastră. Pentru o înţelegere 
mai profundă, suntem la dispoziţia doritorilor cu recomandări 
de lecturi suplimentare inedite, în paralel cu informările pe care 
le facem pe paginile mişcării şi în grupul Facebook, pe Portal, 
pe blogurile personale afiliate mişcării, în videoconferinţe şi la 
întâlnirile  periodice face-to-face.

În funcţie de gradul de înţelegere şi participare, se va 
cristaliza poziţionarea fiecăruia corespunzător motto-ului Mişcării 
Dacia:
 „Condu, Urmează sau Dă-te la o parte!”

Asta nu înseamnă că există oameni ce nu pot avea un rol 
important în Mişcarea Dacia, deoarece oricine poate fi de folos 
după puterile sale. Desigur că asta presupune un efort considerabil, 
fără a avea alte satisfacţii decât spirituale.

 O să te învăţ despre SUPER-OM, Omul e ceva ce trebuie 
depăşit.

 Friedrich Nietzsche

Disturbed - Land Of Confusion 
https://youtu.be/YV4oYkIeGJc 

C. „REPUBLICA OBȘTEASCĂ DACIA (R.O.D.)” 
este PROGRAMUL DE GUVERNARE, un GHID DE 
MERITOCRAȚIE ILUMINISTĂ PRACTICĂ şi constituie 
obiectul actualei cărţi.
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 Este vorba despre Viziunea Sfatului Mişcării Dacia şi 
nu trebuie interpretată altfel decât ca un GHID, o SUGESTIE, o 
SĂMÂNŢĂ. 

 Toți oamenii sunt însărcinați în trup și minte și, în mod 
firesc, doresc să nască atunci când ajung la o anumită vârstă. 
Evident, femeile pot face acest lucru şi fizic, dar bărbații pot da 
naștere numai mental ideilor noi, artei, invenției, descoperirilor, 
aventurilor și așa mai departe. Dacă nu dai naștere la ceva, nu 
trăiești.

Platon

Când Mişcarea Dacia va căpăta consistenţă Cantitativă 
şi mai ales Calitativă, prin contribuţiile „noilor achiziţii” se va 
perfecţiona fără îndoială acest Program de Guvernare. Ceea ce nu 
se vor schimba fundamental, vor fi PRINCIPIILE. Acestea sunt 
„bătute în cuie” având girul gândirii Minţilor cele mai Iluminate 
ale Omenirii care de mii de ani se luptă cu Întunericul.

 Mult din ceea ce e scris în cărţile Mişcării Dacia pare de 
neînţeles la o primă lectură, mai ales celor care nu sunt suficient 
de „open-minded”, dar o cunoaştere cât mai largă a Argumentelor 
Raţionale ce stau la baza lor, va risipi rapid „aburii neînţelegerii”.

 Aceasta este a doua carte a Mişcării Dacia, dar avem 
intenţia să ieşim cu o carte pe an pentru a detalia şi argumenta 
suplimentar Meritocraţia Iluministă. Vom trata „în clar” sau sub 
formă literar-codificată Tarele actualei lumi, chestiuni de Filosofie, 
Psihologie, Sociologie, Economie, Geostrategie ş.a.m.d. pentru a 
înlesni şi altora Accesul la Cunoaştere.

 Autorii acestor cărţi nu au şi nu vor avea în veci pretenţia 
de a fi atins Punctul Omega, dar pot fi fără îndoială Deschizători 
de Drumuri pentru cei care sunt mai departe de acesta decât ei. 
Unii dintre aceştia îşi vor depăşi desigur maeştrii.

 Poţi fi unul dintre ei!



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 19

 Reevaluează toate Valorile!
Friedrich Nietzsche

ARCH ENEMY - The Eagle Flies Alone (official video)
https://youtu.be/mjF1rmSV1dM 

 D. MISIUNEA MIŞCĂRII DACIA
Cei care constituie „Majoritatea Democratică”, Dronele 

inconştiente ale Paradigmei Stăpân-Sclav, vor considera Misiunea 
Mişcării Dacia ca fiind UTOPIE!? Puţini ştiu ceva despre acest 
Principiu Iluminist Leibnizian:

PRINCIPIUL PLENITUDINII - noțiunea că toate 
posibilitățile sunt realizate în lume: tot ce se poate întâmpla se va 
întâmpla. Nu există potențiale nerealizate. Tot potențialul este 
actualizat.

 Putem spune că Misiunea Mişcării Dacia este 
SCHIMBAREA Paradigmei Socio-Economice. Această Misiune 
este dictată şi de un altul din Principiile Fundamentale ale lui 
LEIBNIZ:

Principiul Intern al Schimbării: Aventură sau dorință. 
Inerent în monade.

 
La baza acestui Program de Guvernare ce defineşte 

Misiunea Mişcării Dacia se află CUNOAŞTEREA, GÂNDIREA, 
RAŢIUNEA, ce sunt caracteristice numai unei minorităţi (thinking 
type - raționalist), majoritatea populaţiei fiind subordonată 
EMOŢIILOR, SIMŢURILOR, MISTICISMULUI, ce conduc 
spre IRAŢIONAL, spre imposibilitatea atingerii ADEVĂRULUI 
asupra EXISTENŢEI.

 În momentul de faţă nu există în România o altă grupare, 
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partid, mişcare, cu aceleaşi caracteristici ca Mişcarea Dacia. 
Aceasta este singura mişcare ce aderă la AL DOILEA VAL AL 
ILUMINISMULUI.

Ce este Iluminismul? – întreabă Kant – Este maturizarea 
omului care nu mai are nevoie de tutela religiei și guvernului.

Cum ar putea un „thinking type” (un raționalist) să 
recunoască răspunsul la Existență dacă nu ar fi Rațional? Să 
ne imaginăm un răspuns Irațional la Univers. Nu ar exista un 
motiv suficient pentru aceasta, deci nu ar exista nici un motiv 
pentru a accepta acest lucru. Având în vedere că este irațional, 
ar fi plin de inconsecvențe și contradicții - exact după cum vedem 
cu răspunsurile furnizate de „sensing types, feeling types and 
mystical intuitive types” - prin urmare, nu ar putea fi răspunsul 
sau nu ar fi mai plauzibil decât orice alt răspuns nebun, irațional. 
Ergo, răspunsul la existență este strict Rațional și înseamnă că 
răspunsul este Matematic. Orice răspuns non-matematic nu ar 
putea fi pe deplin rațional, deoarece numai matematica este pe 
deplin rațională. 

 Cei mai mulți oameni sunt pur și simplu incapabili să 
recunoască răspunsul la existență. Ei nu sunt destul de Raționali.

 Chestia asta nu este dificilă. Ce este dificil este ca 
oamenii să-și depășească propriile prejudecăți și distorsiunile de 
personalitate. Pur și simplu nu sunt pregătiți să facă acest lucru.

 Găsirea răspunsului la Existență este dublu dificilă 
pentru că nu este de fapt principala problemă. Câți oameni sunt 
pregătiți să recunoască Adevărul? Cei mai mulți oameni își 
doresc propriul adevăr - adică propria minciună - nu adevărul 
adevărat, care nu poate avea nimic în comun cu ceea ce ei doresc 
ca Adevărul să fie. [33]

Această SCHIMBARE pe care o avem în vedere are ca 
principal Scop DREPTATEA.
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Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.
Mihai Eminescu – Împărat și proletar

 Sclavul are dreptul în orice moment să-și rupă lanțurile: 
chiar dacă el însuși e născut din sclavi, chiar dacă toți strămoșii 
lui erau sclavi, dreptul său este imprescriptibil.

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel - „Filozofia dreptului”

MISIUNEA Mişcării Dacia este de a aduce LUMINA 
într-o Lume ÎNTUNECATĂ, de a conştientiza Omul de 
Sacralitatea Sa şi a-L elibera din SCLAVIA multimilenară, de a 
accelera DEVENIREA Sa pentru desprinderea de lumea animală 
a Mythos-ului: Instincte, Emoţii, Senzaţii, Pofte şi a-L direcţiona 
spre Logos: Raţiune, Cunoaştere. Nu este o misiune uşoară şi puţini 
pot pricepe azi ce spunem noi, dar Viitorul va certifica IDEILE 
noastre, acestea fiind susţinute de Minţile Cele Mai Iluminate Ale 
Omenirii ce le veţi găsi adesea menţionate în paginile noastre. 

 Fie că ne place sau nu, suntem Cauza a noi înşine. Fiind 
în această lume, intrăm în iluzia Simțurilor; credem în ceea ce 
apare. Suntem Ignoranți că suntem Orbi și Surzi. Atunci ne 
asaltează Frica și uităm că suntem Divini, că putem schimba 
cursul Evenimentelor.

Giordano Bruno

 Marii Oameni sunt meteoriţi destinaţi să ardă pentru ca 
Pământul să fie ILUMINAT.

 Napoleon Bonaparte
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Puţini pricep azi PERICOLUL enorm ce pândeşte 
Omenirea dacă nu se va favoriza şi produce o Mare Schimbare de 
Paradigmă!?

 Mişcarea Dacia a aruncat Sămânţa. 
 Metaforic vorbind, Mişcarea Dacia a ieşit la Lumină din 

Caverna lui Platon şi se întoarce în „Lumea Umbrelor” la Cei 
Înlănţuiţi încă, pentru a-i Elibera, cunoscând riscul de a fi luaţi în 
derâdere, dacă nu şi mai rău, după cum ne învaţă experienţele lui 
Pitagora, Socrate şi ale altora.

 Noi ştim că din Caverna lui Platon se poate ieşi, deoarece 
am făcut-o şi noi, dar mai ştim şi că „majoritatea democratică” va 
prefera „Cuşca de Oţel a lui Max Weber” de unde nu se iese decât 
„cu picioarele înainte”!?

 Această „cuşcă de oţel” cuprinde „majoritatea democratică” 
afectată de Sindromul Stockholm.

 Mulţi vor spune că e o UTOPIE, dar şi Zborul era 
considerat astfel, iar azi e Realitate.

Aceştia sunt de regulă afectaţi de DISTOPIE.

 DISTOPÍE (< fr.) s. f. Termen modern construit prin 
opoziție cu utopie și care se aplică unei lumi imaginate și 
negative. Printre creațiile distopice sunt mai renumite „Mașina 
timpului” a lui G. H. Wells, „1984” de G. Orwell și „Noi” de E. 
Zamiatin. DEX

 Celor care preferă Distopia, Utopiei:

Megadeth Dystopia Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=S5i_Dp0HwDg

Mulţi vor spune că suntem Patetici, dar poate n-ar fi rău să 
considere posibilitatea că Ştim Ceea Ce Puţini Ştiu şi că Vedem 
Ceea Ce Puţini Văd!?
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P.M.C.V. - PRIN MINE CHIORII VĂD

 Mulţi vor spune că suntem Elitişti, dar noi avem ca 
Maestru (şi) pe THALES din Milet, care la întrebarea „Care e 
Cetatea cea mai bună?” răspunse:

Aceea unde nu sunt nici oameni prea bogaţi şi nici 
oameni prea săraci.

 
Ω NOUĂ LUME e posibilă!
 Conform Principiului Suficientei Motivări/Raţiuni (the 

Principle of Sufficient Reason) din Matematica Ontologică, dacă 
SCHIMBAREA e Posibilă, se va Produce!

 Tu o să poţi spune cândva, „eram şi eu”?

Disturbed - What Are You Waiting For [Official Lyric Video]
https://youtu.be/Yvwo8f3SXKA
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CAPITOLUL 1 - MIŞCAREA DACIA
- VIZIUNE PENTRU VIITOR

 Este o eroare catastrofală să-ţi imaginezi că eşti mai 
DEŞTEPT decât eşti în realitate, dar este şi mai catastrofic să 
nu recunoşti pe cei mai DEŞTEPŢI ca tine. Nu contează cât de 
DEŞTEPT eşti, deoarece este întotdeauna cineva mai DEŞTEPT 
ca tine... Există şi azi o persoană atât de DEŞTEAPTĂ, care nu 
ar putea întâlni alta mai DEŞTEAPTĂ. La vremea sa, LEIBNIZ 
era o astfel de persoană şi ar fi şi azi, dacă ar trăi.[33] 

 Precizăm de la bun început, că această viziune este 
determinată de Principiile Mişcării Dacia, elaborate de-a lungul 
a 8 ani, în urma dezbaterilor susţinute în grupul fb „Mişcarea 
Virtuală Dacia” şi alte conjuncturi, dar mai ales în urma accesării 
CUNOAŞTERII din Minţile Cele Mai Iluminate al Omenirii.

https://www.facebook.com/groups/MISCAREAVIRTUALAD-
ACIA/?fref=ts

Aceste Principii sunt susţinute de diverse materiale 
informative, ce se regăsesc în fişiere şi în postările regulate 
de la grupul facebook (https://www.facebook.com/groups/
MISCAREAVIRTUALADACIA/files/) şi de pe forumul 
portalului „Mişcarea Dacia” (www.miscareadacia.ro). Aceste 
materiale sunt inspirate în cea mai mare parte de personalităţi 
şi grupuri de avangardă, din cele mai variate domenii de interes 
socio-economic şi nu numai. Noi am aplicat aceste informaţii la 
specificul românesc.

 În ultimii ani Mişcarea Dacia  a făcut un important salt 
înainte ca urmare a descoperirii unor sintonii importante în 
Principii cu MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ. În urma unor 
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documentări din zeci de mii de pagini, ne-am cizelat, susţinut 
şi detaliat Principiile, pe baza unor Cunoştinţe importante de 
Filosofie, Psihologie, Istoria Religiilor şi Matematică Ontologică 
difuzate de promotorii celui de-al doilea val al Iluminismului. 
Putem spune azi fără îndoială că Mişcarea Dacia este unica 
mişcare din arealul carpato-dunăreano-pontic ce aparţine acestui 
Val.

Pornind intuitiv acum 8 ani de la nişte Principii pentru 
O Nouă Paradigmă Socio-Economică şi accesând Cunoaşterea 
prin intermediul Iluminiştilor, am ajuns astăzi să-l înţelegem 
şi să integrăm în Ideologia Mişcării Dacia pe Psihologul Jung 
„părinte” al Testelor de Personalitate Myers-Briggs și de 
Temperament Keirsey, să pricepem Geniul lui Pitagora, Platon, 
Heraclit, Plotinus, Hypatia, Weishaupt, Goethe, dar mai ales 
Leibniz, să luăm cunoştinţă de Filosofia lui Hegel, să accesăm 
Matematica Ontologică bazată pe FORMULA LUI EULER şi pe 
TRANSFORMATELE FOURIER, să aprofundăm Adevărata 
Istorie a Religiilor şi să avem confirmată senzaţia că TRĂIM 
ÎNTR-O MINCIUNĂ, inclusiv în ceea ce priveşte Ştiinţa 
Empiricist-Materialistă.

 Mişcarea Dacia „a deschis ochii”!

Disturbed - Open Your Eyes [Official Lyric Video]
https://youtu.be/9cNpKRXwaj4 

Mişcarea Dacia este azi IDEALIST-RAŢIONALISTĂ şi 
participantă activ în cel de Al Doilea Val al Iluminismului.

 Nu avem pretenţia că suntem la înălţimea Maeştrilor 
noştri, mai ales că Proiectul nostru este strict Socio-Economic, dar 
avem fără îndoială „Cunoştinţe la 360°” cu mult peste medie. Nu 
o spunem pentru a ne lăuda, ci pentru a asigura că ceea ce facem 
noi nu e o obişnuita bălăcăreală în mocirla mediatică, politică 
sau de social-network, ci o apariţie unicat în spaţiul carpato-
dunăreano-pontic, ce se sprijină pe CUNOAŞTERE, RAŢIUNE, 
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LOGICĂ, FILOSOFIE, PSIHOLOGIE, RELIGII şi pe… 
MATEMATICA ONTOLOGICĂ.

 Înţelegând în cele din urmă Cum Funcţionează 
Universul, Mintea se eliberează. Mintea recunoaşte astfel ce se 
petrece în Natură, în Stat, în Instituţii, în Istorie.

 Toate Conceptele Filosofice vor fi sincronizate cu 
Matematica, iar cele care nu pot fi sincronizate astfel, vor fi 
excluse.

Matematica nu ascultă de Rugăciuni, nu te Judecă, nu 
te trimite în Paradis sau Iad, Nu are Relaţii Emoţionale cu tine, 
nu e interesată de Imnuri sau Aplauze, nu are în agendă „Peace 
and Love”. Subscriind Matematicii, nu vă cerem să vă Încredeţi 
Orbeşte în ceea ce vă zicem. Ori tu eşti de acord cu Raţiunea, ori 
nu, fiind după criterii matematice, Iraţionali!?[01]

Autorii prezentei cărţi, care sunt membri ai Sfatului 
Mişcării Dacia, nu îşi revendică niciun Privilegiu acum sau în 
viitor şi vor căuta în continuare dezinteresat din punct de vedere 
material crearea unei Mase Critice de persoane cu Talentul, Voinţa 
şi Capacitatea necesare implementării unei NOI LUMI conform 
Principiilor ILUMINISMULUI.

 Suntem conştienţi de dificultatea misiunii noastre, dar 
avem convingerea că DEVENIREA OMENIRII trece prin astfel 
de oameni care se adapă la Izvoarele RAŢIUNII, LOGICII şi 
CUNOAŞTERII, ieşind din limitele actualei Paradigme Stăpân - 
Sclav, după cum ne stimulează Maeştrii noştri ILUMINAŢI.

     
 Nimeni nu poate descoperi Noi Tărâmuri, fără acceptarea  

pierderii din Vedere a Ţărmului pentru foarte multă vreme.
 André Gide
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Omenirea poate avea un mare Viitor, sau poate dispărea, 
deoarece Universul „se descurcă şi fără noi”... la voi alegerea!

Umanitatea este temporală și contingentă (întâmplătoare). 
Universul putea exista şi va exista cu ușurință şi fără rasa 
umană. Omenirea nu este o necesitate logică. Adevărurile 
veșnice ale Rațiunii, pe de altă parte, sunt absolut fundamentale 
și necesare.[32]

Pe Calea Luminii ce şi-a propus-o, Mişcarea Dacia deja a 
reuşit să atingă Primul Obiectiv: Elaborarea Ideologiei:

 „Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE 
PENTRU TOȚI COPIII”.

Actuala carte îşi propune să prezinte Detalii Practice pentru 
o societate MERITOCRATO-ILUMINISTĂ, foarte aproape (cu 
actualizările de rigoare) de Statul ideal conceput de PLATON.

 Platon, unul dintre cele mai mari genii din toate 
timpurile, a susținut că oamenii ar trebui să trăiască într-o 
manieră strict comunitariană. Niciunul dintre conducători nu 
ar trebui să dețină nici o proprietate privată; ei ar trebui să 
trăiască în locuințe comune și să mănânce împreună cu ceilalţi.

Indiferent ce gândește cineva despre sistemul lui Platon, 
nimeni nu l-ar putea acuza că ar susține o clasă dominantă 
pentru câștigul ei material. Imaginați-vă că actualii conducători 
ai lumii ar fi răsplătiţi cu puţin peste o medie raţională și 
făcând munca lor exclusiv pentru binele public. Nu este acesta 
adevăratul serviciu public?

Platon era preocupat de crearea unei societăți cu 
adevărat iluminate. În orașul-stat ideal, toată lumea se supune 
Voinței Generale și lucrează pentru Binele Comun, statul fiind 
o unitate, liber de lupta între fracțiuni. Toate terenurile și 
proprietățile sunt distribuite în mod corect și orice avere privată 
strict reglementată.
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În Legile, ultima mare lucrare politică a lui Platon, el a 
susținut că niciun cetățean nu ar trebui să aibă voie să dețină aur 
sau argint. Banii ar trebui să se bazeze pe fier. Nici un cetățean 
nu ar trebui să aibă voie să devină  mai bogat decât de patru ori 
cel mai sărac cetățean; orice surplus este plasat automat într-un 
Fond Comun. Niciunui cetățean nu i se permite să coboare sub 
un nivel de bază al averii stabilit de Stat.

Astfel de legi, a argumentat Platon, ar oferi o stabilitate 
neclintită în orașul-stat ideal. Lăcomia este efectiv interzisă. 
Nimeni nu poate deveni excesiv de bogat. 

 În orașul-stat al lui Platon, diferenţele dintre cetățeni nu 
sunt niciodată permise a fi prea mari, cu siguranță niciodată 
suficient de mari pentru a provoca invidie, nemulțumire și 
conflict. Barbații și femeile sunt tratați în mod egal (concept 
revoluționar în timpul lui Platon, împrumutat direct de la 
Illuminati Pitagoreici).

Platon visa o societate Rațională, Dreaptă și Ordonată, 
cu obiectivul central al Virtuții. În orașul său ideal nu este 
nevoie de partide politice rivale. Un grup experimentat de 37 de 
paznici ai legilor supraveghează statul. Cetățenii se întrunesc 
într-o Adunare Generală pentru a vota asupra problemelor 
importante. Un consiliul ales de 360 de cetățeni independenți 
desfășoară funcționarea zilnică a statului și slujește termen de un 
an. Există, de asemenea, judecători și jurii care să administreze 
legea, preoți și preotese care îndeplinesc funcțiile religioase şi 
generali și amirali care să apere statul. Comerțul cu mărfuri 
este strict reglementat, ca şi toate celelalte aspectele ale vieții 
orașului-stat.

Orașul-stat al lui Platon trebuie să fie o singură entitate 
- ca o persoană - care se străduiește pentru binele său. În 
această stare, acolo nu sunt rivalităţi - nici un partid politic care 
să reprezinte interese de grup, niciun fel de fracțiuni care să 
afecteze Interesul General. Fidelitatea fiecărui cetățean este față 
de Stat și de Binele Comun.[33]
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 Toate încercările noastre de până acum de a răzbate prin 
Zidul De Cauciuc Al Sistemului au eşuat, dar va veni şi vremea 
noastră curând, deoarece Sistemul este Nesustenabil, destinat 
Imploziei, „un mort care umblă”, un ZOMBIE.

Curând va veni vremea Raţiunii, iar Mişcarea Dacia este 
singura reprezentantă în spaţiul carpato-balcano-dunăreano-pontic 
al celui de Al Doilea Val al Iluminismului.

ARCH ENEMY - The World Is Yours (official video)
https://youtu.be/lk2-bgwA0Ro 

 Ştim că misiunea noastră este Periculoasă, deoarece suntem 
pe Corabia Nebunilor, unde Oamenii Raţionali sunt ignoraţi, dacă 
nu chiar „închişi în cală”:

Corabia Nebunilor
Lumea noastră (Capitalist-Liberală) consideră că cei 

Bogați, nu cei Inteligenți, ar trebui s-o conducă și astfel au făcut 
o Navă de Nebuni.

Illuminati

Nava Nebunilor este o alegorie, ce provine de la Platon, 
care a fost mult timp un punct de referință în literatura și arta 
occidentală. Alegoria descrie o navă populată de locuitori umani 
care sunt Pasionali, Frivoli sau pasageri la bordul unei nave 
fără pilot și ignoranți ai propriei direcții.

Wikipedia

Un lucru e sigur: cu cât Omul este mai Inteligent şi se 
apropie de Divinitate, cu atât „lucrarea” sa e mai aproape de 
Perfecţiune, după cum dictează un alt Principiu Fundamental al lui 
Leibniz: Principiul Perfecțiunii (sau principiul celui mai bun).
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Iată în continuare cum ar putea arăta în detaliu România 
de mâine, Republica Obştească Dacia (R.O.D.) în viziunea 
noastră, dacă s-ar implementa aceste Principii, bineînţeles după 
un parcurs ce poate fi de mulţi ani şi în contextul unor conjuncturi 
interne şi internaţionale, care noi prevedem că se vor materializa. 

 Republica Obştească Dacia (R.O.D) va fi în viziunea 
Mişcării Dacia ceva foarte asemănător celor văzute în STAR 
TREK.

Viitorul vine sub forma unei societăți asemănătoare celei 
din Star Trek: o MERITOCRAŢIE în care tehnologia a pus 
capăt economiei tradiționale a Vechii Ordini Mondiale (OWO). 
Nu există bani în Star Trek; nimeni nu are nevoie de ei. Nu 
există oameni super-bogați. Nu există o cultură a Celebrităților 
fără Minte și nici o mentalitate de Consumator. Fiecare 
persoană se străduiește să fie împlinită personal, iar societatea 
este organizată pentru a ajuta pe toți să-și atingă Potenţialul cu 
care s-au născut. 

 Nu există nici un fanatism religios, nici un popor care 
să se încline, să îngenuncheze, să se roage și să ceară ca toți 
necredincioșii care nu sunt de acord cu ei să fie trimiși în iad.

Nu este oare un Viitor pentru care să merite să ne 
străduim?

Puteți ajuta să se întâmple. Aveți puterea, inteligența, 
creativitatea, energia.

Probabil ați dorit întotdeauna să faceți ceva grozav, să 
faceți o diferență. Iată şansa!

MIŞCAREA nu este o entitate fixă în piatră. Este ceva pe 
care tu o poți modela.

Puteți să o creați după imaginaţia dvs. dacă aveți voința, 
meritul, capacitatea de a stârni  interesul și de a-i convinge pe 
ceilalți.

V-a venit timpul. Nu mai există scuze.[33]
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CAPITOLUL 2 - CONSTITUŢIA 
MERITOCRATICĂ ILUMINISTĂ

PRIVILEGIUL nu există în Univers, aşa cum nu există 
în Matematica Ontologică guvernată de SINUSOIDE ce stă la 
baza ILUMINISMULUI. Acesta este unul din PRINCIPIILE 
Matematicii Ontologice. Unde poate fi vorba de Privilegiu în 
Formula lui Euler, considerată de Iluminişti „GOD FORMULA” 
(Formula lui Dumnezeu)???

 Această Formulă nu este altceva decât expresia matematică 
a Sinusoidelor ce stau la baza Universului: Generatorul de 
Sinusoide, Expresia Monadelor Leibniziene:

e iτ = 1
care este plină de semnificaţii ezoterice de veche dată, datorită 
constantei transcedentale „τ ”.
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Detalii despre „ τ ” (TAU) aveţi aici:
https://youtu.be/H69YH5TnNXI

Puteţi vizualiza Formula lui Euler aici:
https://woodmath.deviantart.com/art/Euler-s-formula-3d-visual-

ization-268936785

De partea acestei expresii există şi argumente matematice 
pentru a fi preferată celei cu constanta transcedentală „ π”:

e iπ + 1 = 0
sau cea cu funcţiile trigonometrice „sin” şi „cos”, ( https://tauday.
com/tau-manifesto),

e iφ = cos φ + i sin φ
Formula lui Euler nu este o Ecuaţie, ci un ADEVĂR 

ABSOLUT, aşa cum e şi 2+2=4, sau Teorema lui Pitagora, 
ambele „extrase” din GOD FORMULA / FORMULA LUI 
DUMNEZEU.

 Ecuaţiile sunt egalităţi ce se verifică numai pentru ceea 
ce numim SOLUŢII şi care sunt luate în consideraţie de ştiinţa 
actuală numai dacă sunt Reale, în vreme ce Formula lui Euler este 
o egalitate ce se verifică pentru toate numerele reale, iraţionale şi 
complexe. Putem spune că Numerele Reale sunt PRIVILEGIATE 
azi, în vreme ce Numerele Iraţionale şi Complexe nu sunt 
considerate!?

 Extinzând această analiză la Existenţă (ontologic), putem 
spune că Întunecaţii ne limitează Cunoaşterea, împiedicându-
ne să accedem la ADEVĂRUL ABSOLUT care este dat de 
MATEMATICA ONTOLOGICĂ: „ne dirijează” spre Ecuaţii 
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şi „ne ascund” Formula lui Euler. Putem spune de asemenea că 
Ecuaţiile sunt „Adevăruri Parţiale”, ontologic de tipul: „Ai Putere 
dacă eşti Privilegiat/bogat/bancher/capitalist/globalizator/corupt/
ş.a.m.d.”

 ILLUMINATI susţin că „Jumătăţile de Adevăr sunt 
Minciuni”, iar Mişcarea Dacia o zice de la Începuturile sale: 
TRĂIM ÎNTR-O MINCIUNĂ!

 De fapt, miliarde de oameni sunt „învăţaţi” despre Istorii 
False scrise de Învingători, Ştiinţe care nu ţin cont de Zero şi 
Infinit (Materialism Empiricist), Teorii Economice Psihopatice 
(vezi David Suzuki), Teorii Sociale Psihopatice (Democraţia), 
Concepte Fără Conţinut (Libertate), Matematică ce nu e legată de 
Existenţă ş.a.m.d.

 A venit vremea ADEVĂRULUI ABSOLUT, propăvăduit 
de ILUMINISM!

 ILLUMINATUS Heraclit „ştia” formula asta încă 
înainte de Hristos (care Hristos, nu e scris pe nicăieri că ar fi 
cunoscut-o, ca de altfel oricare altă altă noţiune de Matematică, 
Filosofie, Psihologie, Ştiinţe):

În circumferinţa unui Cerc, coexistă Începutul şi 
Sfârşitul.

 
 Formula lui Euler stă alături de TRANSFORMATELE 

FOURIER la baza explicării EXISTENŢEI şi ROSTULUI 
UNIVERSULUI, deci şi a ROSTULUI OMENIRII:

DEVENIREA (BECOMING).

Transformatele Fourier sunt expresia Matematică a 
trecerilor din Universul Dimensional în Universul Adimensional 
şi invers. Iluminismul explică pentru prima oară cum  sunt acestea 
asociate. De asemenea, Iluminismul este în stare ca pe baza acestor 
formule să elimine toate neînţelegerile şi incongruenţele actuale în 
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ceea ce priveşte Fizica Cuantică, Teoria Relativităţii, Big Bang, 
Găurile Negre, Multiversul şi multe altele, asupra cărora Ştiinţa 
Empiricist-Materialistă „la putere azi” se află în impas, plină de 
„paradoxuri”.

 Parafrazând pe Antoine Lavoisier, vom spune:

În Univers, Nimic nu se pierde şi Nimic nu se Câştigă, ci 
Totul se Transformă.

 
Nimic nu exprimă mai clar acest Adevăr, ca Transformatele 

Fourier:

PRIVILEGIUL este exclus din punct de vedere 
Matematic, după cum afirmă Leibnizianul Principiu al Suficientei 
Raţiuni/Motivări (PSR):

Nici o stare validă nu trebuie să fie privilegiată față de 
orice altă stare validă. Toate stările valide sunt în mod necesar 
egale. Niciuna nu are un statut special.

Principiul Suficientei Raţiuni/Motivări nu permite ca 
vreo stare să fie arbitrar privilegiată față de orice altă stare care 
îndeplinește exact aceleași condiții.

Principiul Suficientei Raţiuni/Motivări impune ca toate 
stările echivalente să primească o paritate exactă a tratamentului. 
[32]



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 37

Iată cum CONSTITUŢIA MERITOCRATICĂ 
ILUMINISTĂ, pe care o s-o numim de acum LEGEA 
PĂMÂNTULUI, răspunde acestui Principiu al Matematicii 
Ontologice: LIPSA PRIVILEGIULUI.

 Cum actuala Paradigmă favorizează PRIVILEGIUL 
încălcând Legile Matematicii Ontologice / Legile Universului, 
aceasta este destinată SCHIMBĂRII/ERADICĂRII. 

 Mulţi vor manifesta perplexitate apropos de interesul 
nostru pentru Matematica Ontologică.

 Pentru a lămuri şi mai mult chestiunea, dăm următoarea 
Clarificare şi câteva exemple practice:

-  În primul rând trebuie spus că Matematica Ontologică 
este de bază în ILUMINISM.

 - Psihicul Omenesc este permanent corelat cu Psihicul 
Universal pe „traseul” Conştienţă - Subconştienţă Individuală 
-Subconştienţă Universală, unde sălăşluieşte Neconştientizată 
Matematica Ontologică. Singurul ADEVĂR absolut ce guvernează 
TOTUL este Matematica Ontologică, Matematica Existenţei, 
Suportul Raţiunii. Putem spune că „Universul este matematic”.

 Psihicul uman, ca tot ce există în Psihocosmos, poate 
pierde „legătura cu matematica” şi atunci se produc „accidentele”. 
De exemplu, fiecare dintre noi „face matematică inconştient”, 
adică accesează inconştient Matematica, atunci când loveşte o 
minge, când cântă, când conduce automobilul, când proiectează 
ceva ş.a.m.d. Pierderea „legăturii cu matematica” duce respectiv 
la: şut aiurea, la sunete stridente, la accidente de circulaţie, la 
proiecte nerealizabile etc.

Concluzie: Un Proiect ce nu e bazat pe Raţiunea şi Logica 
Matematică, este fără dubii Nerealizabil, Efemer, Contraproductiv, 
Hilar ş.a.m.d.

 Mişcarea Dacia face tot posibilul ca „accidente” să nu se 
producă proiectului său pentru Ω NOUĂ LUME, construind pe 
bază de Raţiune şi Logică.
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Mişcarea Dacia îşi însuşeşte opinia lui Pitagora: „cu cât 
sunt mai multe legi, cu atât oamenii au mai puţină Libertate”. 
De asemenea, îşi însuşeşte Principiul Simplităţii (cuprins şi în 
Legea Pământului) conform căreia „Universul alege întotdeauna 
Calea cea mai Simplă în Evoluţia sa”. Se poate spune că 
„Universul foloseşte Briciul lui Occam pentru a elimina ce-i 
de prisos”.

 Ţinând cont de toate astea, Mişcarea Dacia elaborează o 
Lege a Pământului cu puţine Principii, Clare şi Cuprinzătoare, 
oferind totodată Comunităţii oportunitatea Asumării Răspunderii 
în aplicarea ei.

 Astăzi, Capitalismul Liberal „dă o lege pe zi”, care mai 
de care mai interpretabilă şi mai alambicată. Se spune în jargonul 
celor anti-sistem că „imediat ce apare o Lege nouă, se şi caută 
în altele vechi modalitatea de a-i evita efectele”.

Sistemul complică intenţionat sistemele legislative, pentru 
a le face inaccesibile Săracilor.  Numai Bogaţii au mijloace pentru 
a se apăra în actualul Sistem: ei pot face legi ad personam, pot 
plăti avocaţii, pot mitui judecătorii şi în ciuda proclamaţiilor 
grandioase ale actualelor Constituţii, pot să-şi râdă în barbă de ele.

 Actualele Legi Fundamentale sunt pline de concepte 
golite de conţinut sau aberante (Libertăţi Cetăţeneşti, Democraţie, 
Proprietate Privată, Moştenire, Libertate Religioasă, Suveranitate 
etc.), toate încălcate cu nonşalanţă de guvernanţi atunci când nu 
convin Privilegiaţilor!?

 Mişcarea Dacia simplifică la maxim acest domeniu şi 
acordă efectiv mai multă Libertate Omului.

 Mişcarea Dacia redefineşte conceptul de Dreptate 
în mod Raţional, scoţând din Paradigma Socio-Economică 
PRIVILEGIUL, PARAZITISMUL, INDIVIDUALISMUL 
şi introducând OPORTUNITĂŢI EGALE, SIMBIOZA ŞI 
ALTRUISMUL.
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 Mişcarea Dacia înlocuiește conceptul actual bazat pe 
legi subiective cu unul nou fundamentat exclusiv pe Principii 
consemnate în LEGEA PĂMÂNTULUI.

Ţinând cont de Raţiune şi Logică, LEGEA PĂMÂNTULUI 
are un singur Articol-Principiu, PRINCIPIUL ZERO, din care 
decurg LOGIC şi RAŢIONAL toate PRINCIPIILE-DERIVATE, 
după cum vom demonstra în această lucrare, făcând referire şi la 
alte Principii ale Matematicii Ontologice, dar şi la PSIHOLOGIE, 
FILOSOFIE şi de ce nu, RELIGIE.

Primul pas al Guvernării Mişcării Dacia după preluarea 
Puterii şi asigurarea Securităţii Naţionale, va fi un REFERENDUM 
NAŢIONAL de validare a acestui Articol/Principiu Unic şi 
implicit, a Principiilor Derivate.
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LEGEA PĂMÂNTULUI
a

Republicii Obşteşti Dacia

Republica Obștească Dacia este transpunerea pe baze 
meritocratico-iluministe în viața reală a unei noi lumi, în realitate 
echitabilă, justă, definită ca o lume în care fiecare primește ceea ce 
merită și se susține pe următoarele principii generale:

0. Scopul lumii este atingerea Perfecțiunii (teleologia şi 
entelehia).

1. Motorul lumii este Evoluția.
2. Evoluție înseamnă creșterea Calității și nu a Cantității.
3. Interesul suprem al omului, atât ca individ cât și ca 

specie, este atingerea Potențialului cu care s-a născut - urcarea pe 
treapta următoare (superioară): HiperOmul.

4. Oamenii sunt Diferiți.
5. Singurul drept natural/divin al omului este Liberul 

Arbitru.
6. Simbioza este superioară Parazitismului fiind mai 

complexă și mai îndepărtată de Haos.
7. Instrumentul potrivit pentru atingerea potențialului este 

Cunoașterea.
8. Mediul potrivit pentru dezvoltarea individuală este 

Societatea.
9. Instrumentul potrivit al progresului este Statul. 
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În mod specific, Republica Obștească Dacia este 
fundamentată pe un singur „Principiu zero” din care derivă Logic 
şi Raţional toate celelalte 36 de principii-derivate.

0. PRINCIPIUL ZERO: Scopul şi Rostul Republicii 
Obşteşti Dacia (R.O.D.) este asigurarea de oportunităţi 
egale maximum composibil pentru toţi copiii, în care binele 
individual cel mai mare se consideră a fi atingerea potențialului 
cu care fiecare s-a născut, trăind cu toţii în cea mai dreaptă 
societate posibilă fundamentată pe Meritocraţia Iluministă.

1. PRINCIPII-DERIVATE: Pentru asigurarea 
principiului zero se vor implementa şi respecta conform 
LOGICII şi RAŢIUNII următoarele principii-derivate, 
general valabile și lipsite de excepții:

1.1. R.O.D. este Stat Unitar organizat în Regiuni pe criterii 
teritoriale şi ocupaţionale, având în componenţă Comunităţi 
cu Largi Automii Locale, totul  în contextul unui Stat Puternic 
Meritocratic Iluminist.

1.2. Statul Puternic Meritocratic-Iluminist este Garantul 
Unic al Interesului General.

1.3. Republica Obştească Dacia (R.O.D.) este Suverană 
din toate punctele de vedere.

1.4. Limba Oficială este Româna. 
1.5. În R.O.D. există o singură Bancă Naţională şi circulă 

curent numai moneda naţională.
1.6. Conducerea Colectivă (Masa Rotundă), bazată pe 

Dialectică şi desemnată Meritocratic, este implementată în toate 
domeniile de activitate. 

1.7. Folosința Viageră Indiviză/Obștească generalizată 
substituie orice formă de Proprietate Privată.

1.8. Nu există Moșteniri Materiale.
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1.9. Resursele Naturale sunt destinate folosinţei în 
devălmăşie a tuturor cetăţenilor şi sunt utilizate raţional şi exclusiv 
în interesul lor.

1.10. Cetăţenia este consfinţită de Contractul Social de 
Cetăţenie conţinând Drepturi şi Obligaţii ce decurg Logic şi 
Raţional din Legea Pământului. Se exclude cetăţenia multiplă.

1.11. Demnitatea tuturor cetăţenilor este asigurată şi prin 
principiul „Muncă pentru toţi şi mai puţină”.

1.12. Se garantează Libertatea Pozitivă („pentru ceva”, ci 
nu „de ceva”). „Libertatea unuia se termină unde începe libertatea 
altora.”

1.13. Recompensarea cetăţenilor se face meritocratic după 
o grilă de 1:10 în funcţie de aportul social.

1.14. Se garantează principiul Solidarităţii Sociale: nu 
lăsăm pe nimeni în urmă.

1.15. Se garantează Dreptul la păstrarea identității etnice și 
culturale în contextul Statului Puternic Unitar.

1.16. Familia este înţeleasă ca o Chestiune Privată între 
Cetăţeni, care nu priveşte Statul decât în măsura în care se aduc 
prejudicii Drepturilor Cetăţeneşti şi Interesului General.

1.17. Banca Electronică Naţională de Date, organizată 
şi protejată asigurator, înmagazinează toate datele personale ale 
tuturor cetăţenilor.

1.18. Cetăţenii aflaţi din proprie iniţiativă temporar sau 
permanent în afara teritoriului naţional au obligaţia de a contribui 
material sau financiar în cadrul Obştilor de apartenenţă în măsura 
dictată de Sfatul Local, Regional sau Naţional.

1.19. R.O.D. sprijină menţinerea identităţii naţionale a 
românilor aflaţi în afara teritoriului naţional independent de voinţa 
lor.

1.20. Învățământul este exclusiv statal, gratuit 100% şi 
obligatoriu pentru primii 12 ani sau primele 10.000 ore de studiu. 
Fundamental, acesta se desfăşoară exclusiv în limba română. 
Minorităţilor li se asigură dreptul de a studia şi propria limbă şi 
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cultură.
1.21. Sănătatea, exclusiv statală, este gratuită 100%.
1.22. Cercetarea Ştiinţifică este domeniul exclusiv al 

Statului, iar Implementarea Noilor Tehnologii este obiectiv 
prioritar şi permanent al acestuia.

1.23. Conceptul Free Source este generalizat începând de 
pe plan naţional.

1.24. Cultura, Arta, Sportul sunt accesibile tuturor şi sunt în 
sarcina Falansterelor, Obştilor, Regiunilor sau Statului în funcţie 
de Relevanţă şi Merit.

1.25. Comerţul interior şi exterior se fac prin intermediul 
Bursei Naţionale de Mărfuri şi Servicii corelată cu Depozitele 
Centralizate de Distribuție şi Comunităţile de Servicii.

1.26. Apărarea Naţională şi Protecţia Civilă se bazează pe 
principiile Largilor Autonomii Locale şi Statului Puternic.

1.27. Justiţia şi Ordinea Publică se realizează pe baza 
acestor Principii-derivate de către Comunitate şi numai în cazuri de 
Interes Naţional sau de mare gravitate de către Organe Regionale 
sau Statale Competente, sau cu colaborarea acestora.

1.28. Organele Mediatice sunt exclusiv statale şi au rol 
exclusiv de a Informa, Culturaliza, Educa, Distra, nu şi de a 
Forma Opinie. Organele Mediatice au spaţii destinate limbilor 
minorităţilor.

1.29. Spaţiul Public nu poate fi folosit fără consimţământul 
Comunităţii sau lezând Libertatea unei părţi a acesteia.

1.30. Traiul se concepe într-un echilibru dinamic om-
natură.

1.31. Calitatea este considerată mai presus de Cantitate.
1.32. Simplitatea este aplicată în toate sferele vieții socio-

economice.
1.33. R.O.D. are ca obiectiv permanent Dezvoltarea 

Sustenabilă.
1.34. R.O.D. are ca obiectiv permanent Autarhia şi un nou 

concept de Habitat.
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1.35. R.O.D. este Pacifistă şi Nealiniată Economic sau 
Militar. Se poate alia cu ţări ce împărtăşesc Principiile Iluministe.

1.36. Prezenta Lege a Pământului este destinată a fi 
permanent îmbunătăţită, decizia finală aparţinând exclusiv Sfatului 
Naţional.

***

În mod întâmplător, dar nu lipsit de semnificaţii ezoterice, 
Principiile-Derivate sunt în număr de 36, care pentru cine vrea să 
creadă, corespunde numărul Îngerilor Luminii (Phosters) ce sunt 
în contrapoziţie celor 144 de Îngeri ai Întunericului (Archons).

 Nu avem pretenţia de a fi atins forma definitivă a Legii 
Pământului şi vom fi bucuroşi să găsim persoane care să ne ajute 
la cizelarea/perfecţionarea/completarea/actualizarea acesteia, care 
se va produce fără îndoială conform Principiului Perfecţiunii.

 Această formă este „punctul de plecare”, nicidecum cel 
de sosire.

 
Aşteptăm şi contribuţia ta!
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Principiile-Derivate pe larg:

1.1. R.O.D. este Stat Unitar organizat în Regiuni pe 
criterii teritoriale şi ocupaţionale, având în componenţă 
Comunităţi cu Largi Automii Locale, totul  în contextul unui 
Stat Puternic Meritocratic Iluminist.

„As Above, So Below” Conform acestui Adevăr, Statul 
poate fi asimilat unui Organism. Așa cum un Organism este o 
comunitate de celule independente organizate sub o singură 
conducere, indivizii, membri ai Statului, sunt o comunitate 
organizată sub tutela Statului. Aşa cum un Organism e compus 
din Organe, Statul e compus din OBŞTI. Aşa cum Organele 
sunt compuse din Celule, Obştea e compusă din INDIVIZI. Așa 
cum Celulele își cedează o parte din suveranitate Conducerii 
Organismului, Indivizii își cedează o parte din suveranitate 
Conducerii Statului, toate acestea în virtutea primordialității 
principiului Interesului General.

 Obștea reprezintă forma specifică de implementare a 
Comunității cu Largi Autonomii Locale. Pentru a se înlesni 
şi optimiza relaţia dintre Obşti şi Stat, este introdusă o formă 
organizatorică intermediară: Regiunea, configurată în funcţie de 
Teritoriu şi Ocupaţiile principale.

 Forma de Conducere a Obştilor, ca şi a structurilor 
organizatorice superioare, este Colectivă şi Meritocratică.

 Drepturile şi Obligaţiile Individului, Obştii, Regiunii și 
Statului decurg din principiile Legii Pământului.

 

1.2. Statul Puternic Meritocratic-Iluminist este 
Garantul Unic al Interesului General.

 Imperativul Oportunităţilor Egale implică existenţa 
unui Garant Raţional, fundamentat pe Principii Meritocratice-
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Iluministe în tot ce înseamnă sfera Socio-Economică: Educaţie, 
Sănătate, Protecţie Militară şi Civilă, Administraţie, Conducere 
Centralizată, Economie ş.a.m.d.

 Comunismul Statalist a apărut ca antiteză la Capitalismul 
Liberal bazat pe Statul Slab/Inexistent. Comunismul nu a 
funcţionat deoarece era bazat pe o Ideologie Materialistă.  
Dialectica ne conduce la Sinteza Superioară între Capitalism 
şi Comunism: MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ bazată pe 
Idealismul Raţionalist, ce prevede la loc de frunte Statul Puternic 
în locul Elitei Individualiste ce are tot interesul să se mişte într-un 
Stat Slab, practic Inexistent.

Cele două structuri
Marx distinge între infrastructura (materialul) 

unei societăți și suprastructura (mentalul, spiritualul, 
instituționalul). Elita de azi le controlează pe ambele. Ea 
controlează infrastructura și se asigură că trăieşte în cele mai 
fine părți ale „clădirii”, în țara cu cea mai bună infrastructură, 
în timp ce celor săraci li se permite să trăiască în ghetouri, cu 
infrastructura care se prăbușește. Ele controlează, de asemenea, 
suprastructura: legea, sistemul de învățământ, armata, poliția, 
religia, economia, sistemul bancar, bursa, lumea corporativă 
și toate principalele instituții. Ei vă conduc complet, material, 
mental, religios și instituțional.[11]

 Cele 5 principii ale Statului Meritocratic Iluminist:
0. FĂRĂ NEPOTISM - Nu contează cine sunt părinții tăi, 

contează ceea ce faci tu. 
1. FĂRĂ PILE/RELAŢII - Nu contează ce pot face alții 

pentru tine, contează ce poți face tu.  
2. FĂRĂ DISCRIMINARE  - Sexul, rasa, vârsta, 

originea, nu sunt consecința unei alegeri personale și prin urmare 
nu au semnificație. Competența este totul. 

3. OPORTUNITĂȚI EGALE - Pornești din același loc ca 
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oricine altcineva și ajungi atât de departe cât te duce talentul. 
4. RĂSPLATA CORECTĂ (DUPĂ MERIT) - Răsplata 

cea mai înaltă pentru cei cu realizările cele mai înalte.

1.3. Republica Obştească Dacia (R.O.D.) este Suverană 
din toate punctele de vedere.

 
Ca orice Organism Raţional, Statul trebuie să poată să-

şi exercite LIBERUL ARBITRU. Asta nu presupune Izolare, 
dar Relaţiile cu Restul Lumii se bazează exclusiv pe Respectul 
Reciproc şi Neamestecul în Treburile Interne ale altor State. 

Cedarea Suveranităţii va putea fi luată în considerare 
numai atunci când un grup de ţări, sau Întreaga Lume, vor subscrie 
aceleiaşi Paradigme Socio-Economice Iluministe şi numai 
respectându-se Principiul „Unităţii în Diversitate”.

1.4. Limba Oficială este Româna. 

 Caracterul oficial al limbii Române este una dintre 
condiţiile Contractului de Cetăţenie. Nu se poate trăi într-un Stat 
Suveran şi nu se poate participa la viaţa socio-economică a acestuia 
fără cunoaşterea Limbii Oficiale. În acelaşi timp, Statul va asigura 
minorităţilor dreptul și condiţiile necesare şi pentru menţinerea 
propriei Identităţi Etnice. 

1.5. În R.O.D. există o singură Bancă Naţională şi 
circulă curent numai moneda naţională.

 Aceasta a fost realitatea până azi: Diferența între un 
BANCHER și un CĂMĂTAR este numai de nume.

Pierre Joseph Proudhon
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 În R.O.D. există o singură Bancă Naţională care asigură 
politica monetară națională și gestionează toate operaţiunile 
financiare interne (exclusiv online) şi internaţionale.

 Conform principiului-derivat al „Suveranității Naţionale 
în toate domeniile” din Legea Pământului, pe întreg teritoriul 
naţional se folosește exclusiv Moneda Naţională.

 

1.6. Conducerea Colectivă (Masa Rotundă), bazată pe 
Dialectică şi desemnată Meritocratic, este implementată în 
toate domeniile de activitate.

 În R.O.D. Conducerea Colectivă este implementată în toate 
domeniile de activitate, funcționale, organizatorice, executive etc. 
și la toate nivelurile.

Conducerea Colectivă este un principiu ce asigură 
evitarea derivelor autoritare în toate formele de conducere socio-
economice. Conducerea Colectivă garantează Sinteze Superioare 
în orice proces Dialectic.

 DIALECTICA
Hegel a susținut că Rațiunea a fost conducătorul dialectic 

al istoriei. Pentru el, toate civilizațiile diferite erau inevitabile 
dialectic, așa cum era inevitabil dialectic să fie înlocuite de 
civilizații superioare și mai raționale și la fel de inevitabil este 
că dialectica va ajunge la o concluzie definitivă: punctul omega, 
sfârșitul istoriei.

 Mike Hockney

Masa rotundă reprezintă platforma de implementare a 
conducerii colective, garantând dreptul la opinie competentă, 
dezbaterea, transparența etc. în procesele decizionale.

Accederea în organele de conducere colectivă se face 
exclusiv pe criterii meritocratice.
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1.7. Folosința Viageră Indiviză/Obștească generalizată 
substituie orice formă de Proprietate Privată.

 Primul om care a spus: „bucata asta de pământ este 
a mea”, a fost primul ESCROC de pe faţa Pământului. Dacă 
ceilalţi oameni l-ar fi ignorat ca fiind Nebun, Lumea ar fi arătat 
altfel azi!?

Mike Hockney

 Nu există nici o formă de proprietate privată, există doar 
Folosință Viageră Indiviză/Obștească.

Folosința Viageră Indiviză este Obștească, în devălmăşie, 
subordonată Interesului General, fiind administrată de Obști și 
coordonată/supervizată de Stat.

 Folosinţa Individuală (asupra gospodăriei individuale) 
este şi în subordinea Obştii, care-i poate decide, după caz, 
Consistenţa, Durata şi Folosinţa.

 Folosinţa Individuală este, deci, legată de Drepturi 
Individuale, dar şi de Obligaţii Obşteşti.

1.8. Nu există Moșteniri Materiale.

 Nu se pot concepe raţional Oportunităţi Egale, decât 
atunci când Linia de Pornire este aceeaşi pentru toţi copiii. Numai 
prin inexistența Privilegiilor de orice fel se poate garanta fiecărui 
individ posibilitatea accesului până în vârful Piramidei Sociale.

În R.O.D. nu există Moșteniri Materiale. Nu sunt permise 
excepții de la aceasta. Principiul Folosinței Viagere asigură ca tot 
ce a „agonisit” fiecare în timpul vieții să se întoarcă la comunitate 
pentru a susține procesele de devenire a urmașilor pe principiul 
oportunităților egale.

 „Omul vine pe Lume gol şi tot aşa trebuie să se ducă!” 
Singura Avere ce-i este permisă după Moarte este cea a Spiritului… 
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Bunurile Materiale rămân în Lumea Materială, la dispoziţia celor 
ce o alcătuiesc, fără Privilegii.

 Lumea este în criză absolută din punct de vedere 
economic și spiritual. Există o singură cale de ieșire - o religie 
necunoscută până acum, bazată pe adevărul absolut pe unicul 
subiect al adevărului absolut, matematica. Această religie 
secretă este, desigur, Iluminismul. Iluminismul permite ateilor, 
agnosticilor și scepticilor să îmbrățișeze o religie rațională a 
matematicii, științei, filosofiei și evoluției. Iluminismul permite 
reconcilierea Estului și Occidentului prin intermediul unei religii 
comune a Iluminării, reîncarnării și unirii cu Dumnezeirea. 
El vindecă ruptura dintre știință și religie, prin a face religia 
matematică, adică complet rațională, fără elemente de credință 
și nici elemente de Mythos. Aspectul politic al Iluminismului 
- Meritocrația - elimină Super-Bogaţii prin impozitul de 
moștenire 100%. Iluminismul și numai Iluminismul rezolvă 
toate problemele lumii.[11]

 Este Matematic, deci Raţional, este o Lege a Universului, 
iar Omul este o parte a Acestuia.

1.9. Resursele Naturale sunt destinate folosinţei în 
devălmăşie a tuturor cetăţenilor şi sunt utilizate raţional şi 
exclusiv în interesul lor.

 R.O.D. este una din țările privilegiate în ceea ce priveşte 
Resursele Naturale.

 Resursele Naturale sunt în exclusiva folosinţă, în 
devălmăşie, a tuturor cetăţenilor, care le vor exploata Exclusiv 
şi Raţional corespunzător Interesului Naţional, având ca obiectiv 
permanent grija pentru transmiterea nealterată a acestui potenţial 
urmaşilor.
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1.10. Cetăţenia este consfinţită de Contractul Social de 
Cetăţenie conţinând Drepturi şi Obligaţii ce decurg Logic şi 
Raţional din Legea Pământului. Se exclude cetăţenia multiplă.

 Contractul Social de Cetăţenie este un Contract Virtual, 
neimplicând nicio semnătură, fiind implicit naşterii şi permanenţei 
în stat. Dubla/multipla cetăţenie este exclusă. Pentru emigranţii 
temporari înregistraţi în ţară sau în Ambasade, se prevede 
posibilitatea recăpătării cetăţeniei în momentul întoarcerii în ţară 
şi a subscrierii actualei Legi a Pământului, cu posibile excepţii 
pentru cei care au adus daune grave Imaginii ţării sau Interesului 
Naţional.

 Contractul de Cetăţenie poate fi invalidat ca urmare 
a nerespectării flagrante ale Principiilor prevăzute în Legea 
Pământului, constatate şi amendate de Obşte şi validate de 
Sfatul Regional sau Sfatul Naţional, după caz. Pierderea calităţii 
de Cetăţean, poate conduce de la Izolare la Exil, temporare sau 
permanente, totul corelat la gravitate. Rolul de Judecător în acest 
caz îl are Obştea sau o formă organizatorică superioară ce constată 
neregulile. Recursul la o astfel de condamnare se va judeca prompt 
la nivelul formei superioare de organizare celei care a judecat în 
primul grad, după care rămâne definitivă.

 Fiecare avem ca singur drept natural „liberul arbitru”; 
alegerea personală a drumului pe care mergem la fiecare răspântie 
(alegere) la care ne conduce viața în încercarea de a ne „împlini 
potențialul cu care ne-am născut”. Toate celelalte drepturi sunt 
cetățenești, adică acordate și retrase, administrate de către Stat. În 
mod firesc, ca orice alt drept, acest drept include niște obligații:

- față de noi-înșine;
- față de locul în care ne-am născut;
- față de cei lângă care ne-am născut;
- față de cei care după naștere ne-au dat mâncare și adăpost,  

cei care ne-au permis să supraviețuim în perioada în care pe cont 
propriu am fi murit cu certitudine de 100%.
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1.11. Demnitatea tuturor cetăţenilor este asigurată şi 
prin principiul „Muncă pentru toţi şi mai puţină”.

 Orice fiinţă umană trebuie să aibă un Sens al Existenţei 
şi o Demnitate. Nimeni nu trebuie lipsit de demnitatea asigurării 
propriei existenţe. Munca este „pentru toţi”.

Prin implementarea masivă a Robotizării, Automatizării, 
Internetizării, Raţionalizării şi eliminarea activităţilor futile, 
Munca devine automat şi „mai puţină”.

 Nu există Recompensă nedeterminată de Muncă/
Participare.

Obștea este poziționată activ împotriva Parazitismului de 
orice tip şi pro Simbioză.

1.12. Se garantează Libertatea Pozitivă („pentru ceva”, 
ci nu „de ceva”). „Libertatea unuia se termină unde începe 
libertatea altora.”

 Libertatea negativă = libertatea DE CEVA 
(constrângeri).

Libertatea negativă = libertatea de interferenţe 
sau de constrângeri; libertatea de a face lucruri neîngrădit de alții; 
scoaterea autorităților din viața ta; trăiesc fără constrângeri; a nu 
fi oprit să facă ceva; a face lucrurile tale; fără auto-restrângere. În 
ceea ce privește psihologia freudiană, libertatea negativă poate fi 
asociată cu Id.

Libertatea pozitivă = libertatea PENTRU CEVA 
(a face lucruri).

Libertatea pozitivă = libertatea de a acționa, de a 
face ceva fiind stăpân al acțiunilor voastre, nu împinşi de dorințe 
sau capricii; Raţiunea dvs. este în control, acționând în funcție 
de alegerile informate/raţionale și nu doar de capriciu. În ceea ce 
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privește psihologia freudiană, libertatea pozitivă poate fi asociată 
cu Superego.

 
 Acest Principiu-Derivat poate fi transcris astfel: „eşti liber 

să faci ce e bine, nu şi ce e rău” şi „nu face altuia ce nu vrei să ţi 
se facă ție”.

 Niciodată nu întrerupeți dușmanul atunci când face o 
greșeală.

Napoleon

În viață, cei mai mulți oameni fac greșeli tot timpul și nu 
reușesc să învețe din ele. 

 Statul Înțelept trebuie să intervină pentru a-i salva de 
propriile lor greșeli. 

 „Libertatea pozitivă”: Statele intervin; 
 „Libertatea negativă”: Statele își părăsesc cetățenii 

singuri, pentru a suferi consecințele depline, îngrozitoare ale 
greșelilor lor.[23]

1.13. Recompensarea cetăţenilor se face meritocratic 
după o grilă de 1:10 în funcţie de aportul social.

 Omenirea s-a împărţit cu multe secole în urmă în două 
grupuri ereditare: grupul bogaţilor, cei care se nasc bogați și mor 
bogaţi şi grupul săracilor, cei care se nasc săraci și mor tot săraci.

 Deoarece Puterea Materială este primul element al 
Paradigmei Stăpân-Sclav sau Bogat-Sărac, nimănui nu i se 
permite să acumuleze atâta Putere Materială încât să Sclavizeze 
alţi cetăţeni.

 Distribuirea Recompenselor pentru Activitatea Obştească 
se face după GRILA DE RECOMPENSARE de 1:10 în 
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conformitate cu MERITUL, cu Aportul la Binele Comun.
 Raportul de 1:10 este determinat de Adevărul că „Oamenii 

nu sunt toţi egali şi nu toţi contribuie în aceeaşi măsură la Binele 
Comun”. „După Faptă şi Răsplată” se cuantifică în limitele acestui 
Raport ce nu este irevocabil în timp. El este destinat a se micşora 
pe măsură ce Oamenii vor profita de Oportunităţi Egale pentru a-şi 
accelera DEVENIREA.

1.14. Se garantează principiul Solidarităţii Sociale: nu 
lăsăm pe nimeni în urmă.

 Calitatea Omenească cea mai apreciată în Iluminism 
este ALTRUISMUL care stă la baza SIMBIOZEI şi condamnă 
EGOISMUL care stă la baza PARAZITISMULUI.

 Este evident că „oamenii nu sunt egali”, motiv pentru 
care se introduce „Grila de Recompensare”, dar se exprimă 
concomitent Solidaritatea prin limitarea drastică a Raportului, 
contând pe înţelegerea şi devotamentul RAŢIONAL al unei Elite 
Altruiste.

În paralel, prin asigurarea de oportunități egale, în 
interdependență cu alte principiile-derivate, se asigură ridicarea 
accelerată a pragului de jos.

1.15. Se garantează Dreptul la păstrarea identității 
etnice și culturale în contextul Statului Puternic Unitar.

 Echilibrul între Drepturi şi Obligaţii este o condiţie 
fundamentală într-un Stat Unitar Puternic. În condiţiile Noii 
Paradigme acest echilibru se menține prin dispariția Strategiei 
Tensiunii, Manipulării Istoriei, Religiilor, Individualismului, 
Profitului, Paradigmei Sclav-Stăpân, Proprietății Private, Eredității 
Materiale ş.a.m.d. 
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 Dreptul la păstrarea identității etnice și culturale este 
garantat în contextul Statului Puternic Unitar.

Respectul Reciproc stă la baza raportului Minorităţilor cu 
Majoritatea.

Multilingvismul poate fi un avantaj pentru Comunitate şi 
trebuie considerat astfel, fără a se da naştere la „false elitisme”.

 Se are în vedere O Nouă Politică Regională ce duce la 
Integrare, chiar şi totală, cu statele din jur, dar numai pe baza 
Respectului Reciproc între popoarele respective şi pe baza 
implementării Iluminismului.

„Unitate în Diversitate” este un alt principiu al R.O.D. în 
relaţia cu restul lumii.

1.16. Familia este înţeleasă ca o Chestiune Privată între 
Cetăţeni, care nu priveşte Statul decât în măsura în care se 
aduc prejudicii Drepturilor Cetăţeneşti şi Interesului General.

 Familia este azi vehiculul primar și vectorul conștiinței 
bolnave, a transmiterii virusului religios, a rasismului, a 
prejudecăților, a naționalismului, a intoleranței, a privilegiilor, 
a elitismului, a favoritismului și a discriminării... este cea mai 
mare problemă a omenirii.[30]

Familia, aşa cum este înţeleasă 
în Capitalism și Comunism, reprezintă 
de fapt o „invenţie” a Bogaţilor, 
pentru a-şi menţine Privilegiile şi 
Transmiterea Ereditară a acestora. Prin 
eliminarea acestor condiţii sporește 
rolul Comunităţii și Familia capătă alte 
valenţe în cadrul acesteia.
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 Religia egipteană veche este moartă. Religia antică 
romană este moartă. Religia greacă veche este moartă. Religiile 
vechi ale asirienilor, hitiților, canaaniților, fenicienilor, 
cartaginezilor, persanilor și babilonienilor au murit toate. 
Religiile celtice și nordice au fost expediate în istorie. Deci, de 
ce supraviețuiesc religiile antice ale iudaismului, creștinismului 
și islamului? Este pentru că toți adepții acestor religii au fost și 
sunt fanatici nebuni. Și religiile antice orientale sunt nebunești. 
Atunci când religiile sunt nebunești și continuă să-i infecteze 
pe adepții lor cu nebunie și să ofere recompense nebune (rai) 
și pedepse nebune (iad), ele sunt aproape imposibil de eradicat. 
Trebuie să găsim vindecarea. Trebuie să încheiem transmiterea 
virusului - boala - de la părinți la copii. Lumea a fost un azil 
mental prea mult timp.[23]

În Capitalism și Comunism Familia se fondează pe un 
Contract şi pe o Paradigmă Socio-Economică ce favorizează 
Sclavagismul sub diverse forme. 

R.O.D. girează un Viitor de tip„ Star Trek”, nu de „Ev 
Mediu Întunecat”.

 Comunitatea este obligată să intervină pentru că toate 
tarele sociale afectează Interesul General acolo unde se manifestă. 
Inclusiv SUPRAPOPULAŢIA trebuie luată în vedere şi stabilite 
Norme de Control Calitativ şi Cantitativ. Asigurarea de Oportunităţi 
Egale Pentru Toţi Copiii impune intervenţia Comunităţii sau a 
Statului Puternic acolo unde e pus în pericol pe termen scurt sau 
lung, Interesul Naţional/Obştesc. Noi nu suntem „spartani” din 
aproape toate punctele de vedere, deoarece Omenirea a făcut mulţi 
paşi înainte de atunci, dar câte ceva de la Sparta se poate avea în 
vedere şi actualiza, fără a cădea în Raţionalismul Pur.

Sparta
Sparta era un Stat al Libertăţii Pozitive (PENTRU CEVA, 

ci nu DE CEVA). Totul era făcut pentru binele Statului. Copiii 
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spartani erau copii ai Statului mai mult decât ai părinților lor. 
Ei erau crescuți ca soldați, puternici, auto-disciplinați și absolut 
loiali Spartei. Nu existau anarhiști, libertarieni, democrați, 
capitaliști ai pieţei libere, relativiști sau liberali în Sparta. 

Când se năştea un copil spartan, era examinat cu atenție 
de către bătrâni (soldați veterani) pentru a-i evalua puterea. Era 
îmbăiat în vin, mai degrabă decât în apă, pentru a vedea dacă 
ţipă sau plânge. Copiii slabi erau uciși în diverse moduri. Alţii 
erau destinaţi a deveni sclavi (heloti).

La vârsta de 7 ani, băieții erau luați de la mamele lor și 
puşi într-un cămin împreună cu alți băieți pentru a fi instruiți 
ca soldați de elită ai Spartei. Niciunei mame nu i se cerea 
permisiunea pentru asta.

Statul era totul. Statul știe cel mai bine... nu liberal-
libertarienii și anarhiștii care ar fi fost uciși pe loc în Sparta![33]

 Familia este cea care dă în prima parte a copilăriei ceea ce 
Statul nu poate da: AFECŢIUNEA PĂRINTEASCĂ. Apoi, copiii 
sunt integraţi în Societate cu intermedierea celor mai luminate minţi 
(psihologi, filosofi, matematicieni, fizicieni, biologi ş.a.m.d.). 

1.17. Banca Electronică Naţională de Date, organizată 
şi protejată asigurator, înmagazinează toate datele personale 
ale tuturor cetăţenilor.

 Banca Electronică Naţională de Date este baza de date ce 
conține informațiile personale relevante pentru individ, comunitate 
și stat ale tuturor cetățenilor și sistemul de administrare aferent.

Banca Electronică Naţională de Date există fizic sub 
controlul nemijlocit al Statului, care are obligația de a asigura 
organizarea, funcționarea și siguranța acesteia.

Din sistem face parte și Documentul Unic Individual ce 
cuprinde o fotografie, un CNP şi un microcip. Fiecare cetățean va 
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avea în mod gratuit un singur Document Unic Individual.
Accesul la Banca Electronică Naţională de Date se face în 

mod securizat pe baza unui certificat pentru acces limitat ce este 
încorporat în Documentul Unic Individual.

 Cetățeanul are acces la Datele Personale liber sau asistat, 
parțial sau total, în funcție de caracterul informațiilor.

Fiecare reprezentant al Statului cu care se interacţionează 
(Educaţie, Sănătate, Abilităţi Profesionale, Justiţie, Ordine 
Publică, Banca Naţională ş.a.) are acces limitat exclusiv la sectorul 
de informații pentru care are competențe. De exemplu, poliţistul 
va avea acces exclusiv la datele de identificare, de ordine publică, 
de justiţie. Medicul va avea acces exclusiv la datele medicale și 
sociale ş.a.m.d., fiecare având un „canal specific” de acces.

 Această Bancă Electronică Naţională de Date va fi 
corespunzător deservită şi securizată.

 În condiţiile implementării Noii Paradigme Socio-
Economice, orice fel de manipulare/alterare a acestor date/
informații este superfluă.

1.18. Cetăţenii aflaţi din proprie iniţiativă temporar 
sau permanent în afara teritoriului naţional au obligaţia 
de a contribui material sau financiar în cadrul Obştilor de 
apartenenţă în măsura dictată de Sfatul Local, Regional sau 
Naţional.

 Fiecare Sfat Obştesc decide entitatea acestei contribuţii, 
fiind cel mai în măsură să o cuantifice. Nu se poate imagina o 
regulă fixă. Nu se poate nici imagina că un cetăţean este doar 
„oaspete” în Obşte cu Drepturi şi fără Obligaţii.

 Cetăţenia Multiplă este o aberaţie şi fiecare individ în 
această situaţie trebuie să decidă pentru una din ele, fiind elementul 
principal al Contractului de Cetăţenie.

 Cu timpul acest Principiu-Derivat îşi pierde aplicabilitatea 
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datorită Stabilizării Populaţiei şi întoarcerii acasă, în special, a 
Competenţelor.

1.19. R.O.D. sprijină menţinerea identităţii naţionale a 
românilor aflaţi în afara teritoriului naţional independent de 
voinţa lor.

 
Vechile frontiere sunt „linii pe hărţi” şi în spiritul 

Solidarităţii Etnice avem Obligaţia Morală de a avea la inimă pe 
cei cu acelaşi sânge cu noi, mai ales că nu ei au hotărât să se situeze 
în afara graniţelor, ci o Istorie Adversă scrisă de „învingătorii 
temporali” fără a ţine cont de „adevăratul Leagăn al poporului 
Daciei”. Aceştia sunt sprijiniţi în eforturile lor de a-şi menţine 
propria Identitate, fără a afecta relaţiile de prietenie, colaborare şi 
eventual integrare cu statele din jur.

 Românii aflaţi în afara teritoriului naţional independent 
de voinţa lor au dreptul la un document specific valabil exclusiv 
pe teritoriul nostru naţional şi sunt integraţi în Banca Electronică 
Naţională de Date.

1.20. Învățământul este exclusiv statal, gratuit 100% 
şi obligatoriu pentru primii 12 ani sau primele 10.000 ore de 
studiu. Fundamental, acesta se desfăşoară exclusiv în limba 
română. Minorităţilor li se asigură dreptul de a studia şi 
propria limbă şi cultură.

 Ciudate timpuri sunt acestea în care bătrâni şi copii sunt 
învăţaţi Falsuri în Şcoli, iar când cineva îndrăzneşte să spună 
ADEVĂRUL este numit imediat Lunatic şi Nebun.

 Platon
 Principalul pilon al DEVENIRII omului în viziunea 

Meritocraţiei Iluministe este Educaţia ce se sprijină în special 
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pe ÎNVĂŢĂMÂNT. Statul Puternic Meritocratic Iluminist, 
spre deosebire de Statul Slab Liberal, îşi asumă INTEGRAL 
responsabilitatea în acest domeniu. Şcoala Privată este prin 
definiţie o expresie a PRIVILEGIULUI, deci este incompatibilă 
cu Noua Lume.1

Minorităţile nu pot participa la viaţa socio-economică a 
ţării dacă nu cunosc Limba Oficială, deci şi Învăţământul trebuie 
să răspundă acestei necesităţi. Manualele și programele școlare 
cele mai bune sunt rodul activității specialiștilor. O minoritate nu 
poate ajunge niciodată la nivelul de competență a majorității, dar se 
poate alătura acesteia pentru a se obține rezultate superioare. În altă 
ordine de idei, importarea de manuale și programe școlare în alte 
limbi ar crea un handicap serios celor ce le-ar studia. Minorităţile 
pot contribui activ la Integrarea Regională pe care R.O.D. o are în 
vedere în cazul împărtăşirii Idealurilor Meritocraţiei Iluministe de 
către ţările vecine. 

 Fiind Obiectiv Prioritar al Statului Meritocratic Iluminist, 
Învăţământul este Gratuit şi suportat de întreaga Naţiune, ca o 
formă de Investiţie pentru Viitor.

 O Naţiune NeEducată dispare!

1.21. Sănătatea, exclusiv statală, este gratuită 100%.

 Al doilea pilon al DEVENIRII este STAREA DE 
SĂNĂTATE. Ca şi pentru Educaţie, Statul Puternic Meritocratic-
Iluminist îşi asumă întreaga responsabilitate. Medicina profesată 
de Privaţi este o caracteristică a Sistemului Privilegiilor, 
incompatibilă cu Noua Lume.2

 Asemenea Învăţământului, Sănătatea este gratuită 100%.
 O Naţiune NeSănătoasă dispare!

1 Detaliile Sistemului de Învăţământ Iluminist sunt prezentate în capitolul al 
3-lea din actuala carte.
2 Detaliile Sistemului Sanitar Naţional sunt, de asemenea, cuprinse în capitolul 
al 3-lea al prezentei cărţi.
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1.22. Cercetarea Ştiinţifică este domeniul exclusiv al 
Statului, iar Implementarea Noilor Tehnologii este obiectiv 
prioritar şi permanent al acestuia.

 În Noua Lume, Cercetarea Ştiinţifică răspunde exigenţelor 
Interesului General, ci nu Profitului Privilegiaţilor. Din nou se 
impune „responsabilitatea integrală a Statului”. Noile Tehnologii 
puse la dispoziţie de Cercetarea Ştiinţifică se implementează, 
de asemenea, sub responsabilitatea Statului, singurul Garant al 
Interesului Obştesc în Meritocraţia Iluministă.

1.23. Conceptul Free Source este generalizat începând 
de pe plan naţional.

 Pornind de la gratuitatea sistemului de învăţământ, de 
sănătate şi de rolul determinant al Statului în Cercetarea Ştiinţifică, 
este absurd să se mai vorbească de Proprietatea Intelectuală 
Individuală, sau „de grup”. Folosința viageră obștească/indiviză 
înglobează și vechea Proprietate Intelectuală și, mai mult, în acest 
caz, indiviziunea este extinsă la nivel național. Bineînţeles că până 
la universalizarea Paradigmei Meritocratice Iluministe, această 
poziţie va fi implementată numai la scară naţională, dar asta nu 
exclude „acte de solidaritate” către restul Lumii, mai ales când e 
vorba de ţări subdezvoltate.

1.24. Cultura, Arta, Sportul sunt accesibile tuturor şi 
sunt în sarcina Falansterelor, Obştilor, Regiunilor sau Statului 
în funcţie de Relevanţă şi Merit.

 Cultura, Arta şi Sportul au fost în trecut integrate 
Economiei de Piaţă şi au produs doar „noii dumnezei ai majorităţii 
democratice” supraevaluaţi şi supraplătiţi pentru a menţine Circul 
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Mediatic.

 Capitalismul dezumanizează oamenii și îi obiectizează. 
El împinge spre cel mai mic numitor comun și promovează o 
cursă constantă spre decadenţă. Este incapabil să genereze o 
cultură înaltă. Când a creat capitalismul vreodată ceva cum ar fi 
Capela Sixtină? Tot ceea ce capitalismul poate face este să creeze 
subcultura, simulacre, falsuri. Las Vegas rezumă capitalismul. 
Este cel mai fals oraș de pe Pământ. Totul acolo este artă-copiată 
și cultură din altă parte, pentru a obține un profit din aceasta. 
Nu își creează niciodată propria artă și cultură.[11]

 
Cultura, Arta şi Sportul se află sub patronajul Comunităţii 

şi sub incidenţa Grilei de Recompensare, rezultând o situaţie 
conformă Aportului Social al unor astfel de activităţi.

1.25. Comerţul interior şi exterior se fac prin intermediul 
Bursei Naţionale de Mărfuri şi Servicii corelată cu Depozitele 
Centralizate de Distribuție şi Comunităţile de Servicii.

 Comerţul Intern se face preponderent online cu obiectivul 
permanent de scurtare a timpului şi spaţiului pe traseul producător-
consumator.

 Se organizează Mari Centre de Depozitare-Distribuţie 
dotate cu tot ce e necesar activităţii specifice. Acestea pot fi 
integrate unor Obşti sau pot constitui Falanstere de sine stătătoare.

 Comerţul Exterior se bazează în special pe Schimburi 
Marfă contra Marfă (Troc), evitându-se pe cât posibil acumularea 
de valute străine.

Se organizează Depozite de Materiale Strategice de 
diverse tipuri pentru vremuri de restrişte. Statul, ca şi Individul, 
nu are ca scop ACUMULAREA (cu excepţia de mai sus), ci 
VALORIFICAREA.
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1.26. Apărarea Naţională şi Protecţia Civilă se bazează 
pe principiile Largilor Autonomii Locale şi Statului Puternic.

 Apărarea Naţională este asigurată de Forţele Armate 
Naţionale (FAN) profesioniste şi Forţele de Apărare a Propriului 
Teritoriu (FAPT). 

 Serviciul Militar este Obligatoriu în diversele forme 
raţionale dictate de Noile Tactici şi Strategii de Apărare a Populaţiei 
şi Teritoriului.

 În plus faţă de apărarea armată a Integrităţii Teritoriale, 
se deleagă Forţelor Apărării Naţionale şi misiunea Apărării Civile 
pentru Cazuri de Necesitate climatologice, geologice, hidrologice, 
seismice, nucleare, chimice etc.

 STRATEGIA Apărării Naţionale se bazează pe o posibilă 
Nouă Politică Regională şi pe o nouă formă de Apărare Locală 
(Obştească).

NOUA POLITICĂ REGIONALĂ se va materializa 
într-o formă de cooperare şi prietenie cu toate ţările din zona 
centrală şi estică a Europei (Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, 
Letonia, Lituania, Estonia, Serbia, Croaţia, Bosnia-Herțegovina, 
Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Albania, Grecia, Turcia, 
Bulgaria, Ucraina) care ar adera la principiile Iluministe, cu care 
se va urmări realizarea unei Alianţe Strategice şi chiar a unei 
Integrări mai largi, menite să echilibreze presiunile din Vest şi din 
Est.

APĂRAREA LOCALĂ se materializează în organizarea 
de FAPT, sub coordonarea centralizată a FAN, dar capabile să-
şi desfăşoare acţiunile şi în mod independent (ceva asemănător 
Gărzilor Patriotice din vechiul regim).

 Misiunea acestor forţe este atât apărarea militară a 
teritoriului, cât şi protecţia civilă în Cazurile de Necesitate 
enumerate.

 Instruirea tuturor cetăţenilor se face periodic pe toată durata 
vieţii, în orice domeniu de activitate, în funcţie de Necesităţi şi 



            MIȘCAREA DACIA  -  REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) 64

Posibilităţi.
 FAN se ocupă de instruirea periodică a FAPT.
TACTICA APĂRĂRII MILITARE se adaptează la aceste 

principii enunţate.
Statul se ocupă de dotarea cu toate materialele necesare 

acestor Misiuni şi va asigura infrastructura în teritoriu, în comun 
cu Obştile şi formele organizatorice superioare.

La nivel OBŞTESC se identifică toate utilajele şi logistica 
necesare oricăror Situaţii de Necesitate şi se administrează 
Depozitele de Materiale, inclusiv militare, asigurându-se şi 
securitatea acestora.

Se constituie un singur Serviciu de Informaţii, cu toate 
secţiile necesare, care raportează şi se subordonează numai unui 
Consiliu de Siguranţă a Statului (CSS) din cadrul Sfatului 
Ţării.

Poliţia este organizată pe acelaşi principiu, cu o 
componentă Naţională şi una Obştească, şi are atribuţii inclusiv 
de poliţie financiară, grănicerească, ambientală, cinegetică ş.a. 
după necesitate.

Penitenciarele sunt în administrare teritorială regională 
şi sunt auto-suficiente, deţinuţii trebuind să-şi asigure prin 
muncă cele necesare traiului, pe lângă achitarea datoriilor faţă de 
societate, dobândite ca urmare a acţiunilor infracţionale. 

 Cazurile grave/de interes naţional, sunt administrate de 
FAN.

 
Acest Sistem  este conjunctural, un punct de pornire, fiind 

destinat a suferi importante adaptări în urma Schimbărilor Radicale 
ce se prefigurează. R.O.D. are o Viziune despre  Ω NOUĂ LUME 
în care Militarismul şi Infracţionalitatea se vor estompa treptat, 
până la eradicare.
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1.27. Justiţia şi Ordinea Publică se realizează pe baza 
acestor Principii-derivate de către Comunitate şi numai în 
cazuri de Interes Naţional sau de mare gravitate de către 
Organe Regionale sau Statale Competente sau cu colaborarea 
acestora.

 De îndată ce legile devin necesare pentru oameni, ei nu 
mai sunt apţi pentru libertate.

Pitagora

Largile Autonomii Locale se exprimă şi în domeniul Justiţiei 
şi Ordinii Publice, Comunitatea manifestându-și responsabilitatea 
în special în ceea ce priveşte „delincvenţa comună”. 

 Justiţia Obştească se călăuzește după principiile din Legea 
Pământului, interpretate de cele mai îndreptăţite competențe 
(personalităţi), desemnate în acest scop de Comunitate. Recursul 
se judecă, în cazul că se solicită, de către forul superior în timp 
scurt, optim. Fiecare este propriul avocat în faţa Comunităţii. 
Orice abatere sau abuz în administrarea Justiţiei va fi considerat 
Merit Negativ. Pentru cazurile grave de delincvență sunt prevăzute 
Centre Naţionale de Reeducare Autosuficiente.

 Se observă rapid o Revoluţie în Justiţie. Toată structura 
veche dispare aproape în totalitate, fiind Futilă.

 Jean Baudrillard a spus:
Trăim într-o lume în care există tot mai multe Informații 

(Legi) și tot mai puțin și mai puțin Înţeles.
 Este acelaşi fenomen ca Zgomotul Informațional 

(trivialitatea reţelelor de socializare) ce inundă toate 
informațiile serioase.

 Ceea ce trebuie reţinut în plus apropos de „simplificarea 
sistemului judiciar”, este că în condiţiile Noii Lumi delincvenţa 
se va estompa treptat, deoarece sunt eliminate Cauzele acesteia: 
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Acumularea, Proprietatea Privată, Câştigul Nelimitat, Parazitismul, 
Individualismul ş.a.m.d.

1.29. Spaţiul Public nu poate fi folosit fără 
consimţământul Comunităţii sau lezând Libertatea unei părţi 
a acesteia.

 Spaţiul Public este eliberat de tot ce e inutil, invaziv, 
inestetic, periculos ş.a.m.d.

 Publicitatea în Spaţiul Public, de exemplu, este cu 
desăvârşire interzisă altfel decât „pe produs”.

 În ceea ce priveşte Religiile şi Spaţiul Public, se ţine cont 
că Statul este Laic, iar Instituţiile Religioase nu au patrimonii şi 
nici atribuţiuni sociale, politice, economice, educative, de sănătate 
sau de altă natură din afara sferei preocupărilor lor specifice. Statul 
asigură Întreţinerea Monumentelor Religioase şi recompensează 
clerul ce slujeşte gratuit cetăţenii. Statul Meritocratic-Iluminist 
garantează prin procesul de Educaţie cunoaşterea tuturor religiilor 
majore, nu numai a celor autohtone, deoarece Cunoaşterea este un 
obiectiv fundamental.

 În viziunea R.O.D. Credinţa (Mythos) este opusă Raţiunii 
(Logos) şi e o frână în calea Devenirii. Cu toate acestea nu se 
interzice, ci se consideră o Chestiune Individuală, nu Obştească. 
Trebuie să se recunoască „flexibilitatea” Statului în ceea ce 
priveşte CREDINŢA, chiar dacă ştim ce spunea „Reformatorul 
Abrahamic” Luther despre RAŢIUNE:

 RAŢIUNEA este o curvă a Satanei, cea mai mare 
duşmancă a CREDINŢEI.

 Martin Luther

 Noi ne mulţumim să surâdem la astfel de reacţii, ştiind că 
„fiecare pasăre pre limba ei piere”.
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1.30. Traiul se concepe într-un echilibru dinamic om-
natură.

 Planeta Pământ nu este Fără Margini şi trebuie lăsată 
Generaţiilor Viitoare cel puţin în aceleaşi condiţii în care am 
găsit-o. Asta se realizează în primul rând conştientizând faptul 
că nu suntem STĂPÂNII Naturii cum greşit se crede, ci trăim 
în SIMBIOZĂ cu aceasta. Respectul faţă de Natură este deci 
respectul pentru noi înşine. Orice intervenţie nesăbuită a omului 
asupra Naturii se răsfrânge în cele din urmă asupra lui.

 În R.O.D. se acționează permanent pentru reducerea la 
maxim posibil a „cimentificării”, asfaltării, pentru împiedicarea 
eroziunii şi degradării solului, pentru reîmpădurirea a ceea ce a fost 
tăiat sălbatic, pentru protejarea faunei şi florei, pentru combaterea 
poluării aerului, apelor şi solului ş.a.m.d.

Gojira - A Sight To Behold (Lyric Video)
https://youtu.be/jW6Jjcoc8Ow 

1.31. Calitatea este considerată mai presus de Cantitate.

 „Decât mult şi prost, mai bine puţin şi bun” spune o 
veche zicală de-a noastră.

 Indivizii, comunitățile și statul nu susțin dezvoltarea de 
proiecte de tipul „cel mai mare”, „cel mai întins”, „cel mai înalt” 
sau „cel mai rapid”, ci implementarea acelor proiecte care satisfac 
optim interesul general și binele comun.

În acest sens se are în vedere o agricultură biologică 
diversificată, o zootehnie redimensionată şi bazată cât mai puţin 
posibil pe industria chimică şi farmaceutică, o industrie sustenabilă 
producătoare de bunuri de calitate şi folosinţă îndelungată, educaţie 
şi sănătate de calitate ş.a.m.d., toate stipulate de Meritocraţia 
Iluministă.
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Capitaliștii nu aveau niciun interes în CALITATE pentru 
mase; numai în calitate pentru ei înșiși. Când venea vorba de 
mase, CANTITATEA era tot ce conta: Câte FUTILITĂŢI ar 
putea fi vândute acestor oameni primitivi?

Acesta este „darul” Americii (SUA - n.tr.) pentru lume. 
Visul american a devenit un coșmar global.

Nici o națiune nu a fost mai responsabilă pentru cultura 
MYTHOS dezastruoasă care infectează lumea decât America. 
America este vinovată de toate acestea:

Închinarea la Prădalnica Piaţă Liberă și la Super-Bogaţi.
Închinarea la Celebrități.
Închinarea la Sionism.
Închinarea la Consumerism.
Închinarea la Divertismentul Subcultural.
Închinarea la Individualism și la Vulgar.
Închinarea la Fanatismul Bigot Iudeo-Creştin.
Închinarea la Sportul pe Bani.
Închinarea la Status Simbol.
Închinarea la Bunurile de Lux.
Închinarea la Wall Street.
Închinarea la Corporații.
Închinarea la Avocați.
Închinarea la Publicitate.
Închinarea la Bănci și la Bancheri.
Închinarea la Mammon.
Nici o țară nu este la fel de entuziasmată de Mythos ca 

America (în ciuda lipsei de istorie). Nici o țară nu a făcut mai 
mult pentru a crea o hiper-realitate a fanteziei copilăriei (Disney 
Land, Disney World etc.). America de dreapta este ca un copil 
răsfățat care a avut parinți absenți și nu a crescut niciodată.[33]

  Actuala Lege a Pământului 
„demolează” toate Miturile de mai sus cu 
Principiile sale.
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1.32. Simplitatea este aplicată în toate sferele vieții 
socio-economice.

 Universul „alege” întotdeauna „calea cea mai scurtă” 
pentru Devenirea sa. „Simplifică” în aşa fel încât să nu piardă 
Conţinut. Universul va alege întotdeauna „calea cea mai scurtă 
între două puncte”. Este evident că „zig-zag-ul” este exclus de 
Natură.

 Principiul Simplităţii poate fi pus în legătură şi cu 
Principiul „BRICIUL LUI OCCAM” (Occam’s Razor):

 „Entities are not to be multiplied without necessity”
„Non sunt multiplicanda entia sine necessitate”
„Entităţile nu trebuiesc multiplicate fără necesitate”
 
Cu cât mai simplu dar şi cuprinzător este un proiect, cu atât 

e mai viabil. Proiectele socio-economice se bazează în special pe 
următoarele principii: simplitate, claritate, fermitate, lipsa oricărui 
compromis, disciplină, predictibilitate și corectitudine.

Pe baza principiului simplității, Omul, trăind în Statul 
Meritocratic Iluminist, interacționând cu semenii săi în interiorul 
Obștei, are asigurat accesul la beneficiile unui trai confortabil, 
echilibrat, ce-i permite să se concentreze pe Devenire, pe atingerea 
potențialului cu care s-a născut. 

 Pentru cei interesaţi de SIMPLITATE, recomandăm cărţile 
scrise de Dominique Loreau pe această temă:

https://www.goodreads.com/author/show/1015513.Domi-
nique_Loreau 

https://www.youtube.com/watch?v=pYZvYC0hkqA 
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1.33. R.O.D. are ca obiectiv permanent Dezvoltarea 
Sustenabilă.

 Dezvoltarea Sustenabilă legată de Resurse (vezi 
Proiectul Venus al lui Jacques Fresco) este obiectiv permanent. 
Principala măsură este Descreşterea Fericită (vezi Nicolae 
Georgescu Roegen), fără a afecta Nivelul de Bunăstare. În ceea 
ce priveşte Resursele, se aplică Principiul Raţional: „să nu ne 
întindem mai mult decât plapuma!”. Trebuie, şi în acest caz, să 
primeze Calitatea asupra Cantităţii. Se dă prioritate Activităţilor 
Necesare, Vitale, descurajându-se drastic cele Futile. 

1.34. R.O.D. are ca obiectiv permanent Autarhia şi un 
nou concept de Habitat.

 Comunitatea/Obştea trebuie să-şi asigure maximul 
composibil de Autarhie, Autosuficienţă. Asta se traduce într-o 
dependenţă tot mai redusă de Resurse, Energie, Materiale, Produse 
ce trebuiesc aduse din afară. În planul Apărării Militare şi Civile, 
Autarhia face parte din noua Strategie şi Tactică.

 În ceea ce priveşte Habitatul, se pornește de la Principiul 
Autarhic şi de la Optimizarea composibilă pe criterii Raţionale a 
tuturor domeniilor socio-economice.

Noile aşezări omeneşti construite trebuie să fie optimizate 
şi conforme tuturor celorlalte principii cuprinse în Legea 
Pământului. Cele deja existente vor fi permanent adaptate şi 
transformate pentru a răspunde cât mai mult composibil acestora
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1.35. R.O.D. este Pacifistă şi Nealiniată Economic 
sau Militar. Se poate alia cu ţări ce împărtăşesc Principiile 
Iluministe.

 R.O.D. nu e izolaţionistă, dar fiind promotoare a unei Noi 
Lumi, a unei Noi Paradigme Socio-Economice, nu face niciun 
compromis în afara acestui cadru.

 Aderarea la Principiile Meritocratice Iluministe în toată 
Europa sau numai în o parte a ţărilor europene, este condiţia 
fundamentală pentru orice fel de integrare socio-economică.

 R.O.D. respinge Militarismul fără doar şi poate, deci nu 
participă cu trupe în afara teritoriului naţional şi nu face parte din 
nici o alianţă militară ce practică aşa ceva.

1.36. Prezenta Lege a Pământului este destinată a fi 
permanent îmbunătăţită, decizia finală aparţinând exclusiv 
Sfatului Naţional.

 Prezenta Lege a Pământului este perfectibilă. Ea poate fi și 
trebuie îmbunătățită pe baza dialecticii, cu respectarea principiului 
zero: Scopul şi Rostul Republicii Obşteşti Dacia (R.O.D.) este 
asigurarea de oportunităţi egale maximum composibil pentru toţi 
copiii, în care binele individual cel mai mare se consideră a fi 
atingerea potențialului cu care fiecare s-a născut, trăind cu toţii în 
cea mai dreaptă societate posibilă fundamentată pe Meritocraţia 
Iluministă.

Promotorii schimbării sunt competenții.
Sfatul Național este coordonatorul și decidentul final.

***
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Prezenta Lege a Pământului este concepută de o mână 
de oameni şi în actualele conjuncturi interne şi internaţionale. 
Cu creşterea participării şi schimbarea conjuncturilor, pot să 
apară şi sunt chiar de dorit permanente actualizări ale acestei 
Legi.

 Prezenta Lege a Pământului este numai „punctul de 
pornire”.

 
Aşteptăm, desigur, pe cei capabili de RAŢIUNE chiar 

dacă sunt o „minoritate democratică”.

Mulţi sunt destinaţi să RAŢIONEZE greşit, alţii să nu 
RAŢIONEZE deloc şi ceilalţi care să persecute pe cei care 
RAŢIONEAZĂ.

 Voltaire
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CAPITOLUL 3 - ARHITECTURA
SOCIO-ECONOMICĂ OBŞTEASCĂ

 3.0. COMUNITATEA

COMUNITATEA există evident în mod natural şi este 
anterioară individului.

 Aristotel - „Politica”

Veşnicia s-a născut la sat.
Lucian Blaga

Sămânţa identităţii naţionale se află acolo unde s-a 
născut veşnicia, la sat.

Eugen Mureşan

3.0.0. PSIHOLOGIE

Ca să înţelegem rapid rolul COMUNITĂŢII în Formarea/
Devenirea INDIVIDULUI şi astfel şi a Societăţii Omeneşti, să 
apelăm puţin la Modelul Planetar al Psihicului Uman elaborat de 
Carl Gustav Jung.

 Mişcarea Dacia va relua pe larg chestiunile legate de 
PSIHIC şi PSIHOLOGIE în lucrări viitoare (a treia carte), 
deoarece este foarte important nu numai pentru Auto-Cunoaştere, 
dar şi pentru Descifrarea Microcosmosului şi a Macrocosmosului, 
toate guvernate de aceleaşi Legi Universale, Legi Matematice, 
Adevărul Absolut, că doar asta înseamnă Formularea Hermetică 
„As Above, So Below”, sau particularizând, „Cunoscându-te în 
profunzime pe Tine însuţi, poţi cunoaşte Universul şi invers”.

 Cunoştinţele de PSIHOLOGIE şi în mod special 
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contribuţiile lui Carl Gustav Jung sunt foarte importante pentru 
Mişcarea Dacia, după cum am afirmat şi anterior, fiind şi la baza 
Testelor de Personalitate MYERS-BRIGGS, determinante în 
definirea MERITULUI şi în OPTIMIZAREA INDIVIDULUI 
şi SOCIETĂŢII. În viziunea noastră, Psihologiei i se va acorda 
o mare difuziune în masă prin procesul de Învăţământ. Multe 
din Obiectivele Mişcării Dacia sunt strâns corelate Psihologiei 
Jungiene şi Matematicii Ontologice Iluministe.

 Fără o bună Cunoaştere a Psihicului Uman, nu se poate 
face niciun proiect valabil pentru Omenire.

 Astăzi, numai Întunecaţii posedă astfel de Cunoştinţe, dar 
le folosesc pentru SCLAVIZARE, ci nu pentru BINELE COMUN 
așa cum intenţionează Iluminaţii.
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Pe scurt deocamdată, Psihicul unui Individ are două 
componente principale: Conştientul (Conscious) şi Subconştientul 
(Unconscious), fiecare cu componentele sale prezente în figura 
anterioară.

 Devenirea (Becoming) este cu atât mai importantă, 
cu cât Individul reuşeşte să Conştientizeze mai mult Propriul 
Subconştient (să se cunoască/recunoască în profunzime), care este 
la rândul său Portalul către Subconştientul Colectiv, către Mintea 
Universului, către Divinitate, către Punctul Omega.

 Definiţii sumare:

PERSONA: ceea ce vrem să arătăm celorlalţi despre noi.
EGO: ceea ce credem despre noi: legătura între Conştient şi Sub-
conştient.
SHADOW (Umbra): ceea ce NU vrem să se ştie despre noi.
ANIMA/ANIMUS: Idealul Feminin pentru Bărbaţi, respectiv 
Idealul Masculin pentru Femei.
MANA (din Unconscious): „Sufletul Ghid”, „Înger Păzitor”.
SELF: Chintesenţa Spiritului Personal: Portal către Spiritul Uni-
versal (Colective Unconsciousness).

 Cunoscându-se pe sine însuşi pe traseul de la Ego spre 
Sine (Self), trecând pe la Umbră (Shadow) şi Anima/Animus 
şi interacţionând dialectic cu restul Comunităţii (Colective 
Consciousness), Individul se va îmbunătăţi, va avea un bun proces 
de DEVENIRE, va avea bune rezultate în Alchimia Sufletului.

Pe de altă parte, Conştientul (Ego şi Persona) se manifestă 
în raport cu cei din jur, contribuind la formarea Conştientului 
Colectiv. Cu cât sunt mai mulţi indivizi într-o Comunitate şi cu 
cât îşi conştientizează mai mult propriul Subconştient, cu atât 
Conştientul Colectiv devine mai vast.

 Să ne imaginăm un individ lăsat singur în pădure în fragedă 
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pruncie. Va avea „aproape de zero” Conştienţă: nu ar vorbi, nu ar 
scrie, nu ar avea cunoştinţe elementare, ar avea un comportament 
animalic ş.a.m.d. şi nu va avea nici Conştienţa de Sine ce se capătă 
raportându-te cu alţi indivizi. Pe scurt, ar fi mai degrabă un Animal, 
căci ceea ce deosebeşte Animalele de Oameni, este tocmai lipsa 
Conştienţei de Sine. El ar fi condus de „subsolul” Subconştientului 
Colectiv la care Self-ul său e conectat Ne-Conştient şi Superficial: 
se va hrăni animalic, va merge prost, va avea senzaţii animalice, 
emoţii animalice ş.a.m.d., „recepţionate” parţial, „cu rezoluţie 
slabă”, din Conştientul Colectiv al întregii omeniri.

Pentru cei interesaţi de Conştientul Colectiv, recomandăm 
să se informeze despre Rezonanţa Morfică a lui Rupert 
Shaldrake.

 Să ne imaginăm acum o Comunitate de oameni care 
contribuie substanţial la Conştientul Colectiv punând în comun tot 
ce au mai Bun. Se poate imagina chiar şi un nou mod de Comunicare 
Mentală, de Acces Nelimitat la ce e Bun în Subconştientul Colectiv, 
ca parte a Subconştientul Universului. Am avea o Comunitate de 
Zei! Am putea să facem pasul spre HyperUmanitate!

 Acesta e Scopul ILUMINISMULUI!
 Ar fi Ω Nouă Lume în care nu ar exista Minciuna, Hoţia, 

Furtul, Privilegiul, Exploatarea unora de către alţii etc.
IADUL actual ar putea fi transformat în PARADIS.
 Desigur că unora li se va părea, ca de obicei, o UTOPIE 

„Împărtăşirea Conştienţei”, dar deja Elon Musk (DG, DT al 
SpaceX; DG, DA al Tesla Motors; PCA al SolarCity) „lucrează” 
la aşa ceva bazându-se pe Implementarea unui Cip în creierului 
uman. Mary Lou Jensen (Founder şi CO la „Openwater”) e mai 
puţin invazivă şi preconizează ca în zece ani să producă o „Căciulă 
Antenă” care să faciliteze Telepatia Conştientă.

 Acesta este unul din domeniile TRANSUMANISMULUI, 
despre Avantajele şi Pericolele căruia s-a tratat în Manifestul 
„Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU 
TOȚI COPIII”: în funcţie de CINE şi în ce SCOP controlează 
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chestiunea, la nivel de umanitate am avea Mari Avantaje, sau 
Grave Dezavantaje. Iată un motiv în plus pentru DEŞTEPTAREA 
„majorităţii democratice”, ce trebuie să decidă dacă vrea să constituie 
o SOCIETATE DE DRONE, SCLAVI INSTITUŢIONALIZAŢI 
sau o COMUNITATE DE ZEI!?

 Bineînţeles că de aici, rezultă poziţia Mişcării Dacia 
şi apropos de PROPRIETATEA INTELECTUALĂ: aceasta 
este o Frână în calea Evoluţiei Speciei şi este implementată de 
ÎNTUNECAŢII INDIVIDUALISMULUI.

 ILUMINATII ALTRUISMULUI din contră, militează 
pentru CUNOAŞTERE generalizată, deoarece „Întregului îi este 
mai bine când fiecărei fracţiuni îi e bine”:  FREE SOURCE!

Concluzie: Omul trăind în COMUNITATE are o Conştienţă 
mult mai bogată, dobândită prin accesarea Subconştienţei 
Colective şi prin interacţiunea dialectică cu celelalte Conştienţe. 
Asta se traduce într-o EVOLUŢIE superioară a Omului Comunitar 
în raport cu Omul Individualist.

 Aceste rânduri sunt scrise în sprijinul afirmării superiorităţii 
conceptului de COMUNITATE/OBŞTE, dar şi a celorlalte 
Principii ale Mişcării Dacia. 

 Această SIMBOLOGIE a PSIHICULUI este general 
valabilă la nivel Universal deoarece: 

 „As Above, So Below”
 TOT ce poate fi Valabil pentru Om, e valabil şi pentru 

Univers şi invers! Valabilitatea este condiţionată de Principiul 
Suficientei Raţiuni/Motivaţii (PSR).

 PITAGORA, primul Mare Maestru Illuminati, demonstra 
încă de acum 2.500 de ani o bună cunoaştere a Psihicului omenesc 
şi a promovat încă de atunci Meritocraţia. Fără o cunoaştere 
aprofundată a Omului, nu se poate imagina un proiect RAŢIONAL 
pentru Ω Nouă Lume.
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Pitagora a fost primul promotor al Meritocrației (sau mai 
degrabă al „aristocrației” intelectuale - domnia celor mai buni - 
mai târziu susținută de Platon). Pitagora a vorbit despre această 
viață constând din trei tipuri de oameni pe care le-a comparat cu 
cei care au mers la Jocurile Olimpice:

1) Clasa comercială vulgară și consumeristică, 
cumpărând și vânzând.

2) Concurenții, prinși în conflictele vieții și preocupați de 
statut.

3) Spectatorii contemplativi, pe drumul lor de a scăpa de 
ciclul de reîncarnare și de atașament la lumea fizică.

Pitagora avea o viziune meritocratică asupra Sufletului. 
Cu cât e mai talentat, cu atât e mai inteligent, cu atât mai rapid 
e promovat în faze superioare ale dezvoltării sufletului.

Prodigios inteligent, Pitagora a fost preocupat de 
reconcilierea rațiunii, matematicii, filosofiei, științei, religiei și 
misticismului - și aceasta a rămas întotdeauna nucleul misiunii 
Illuminati.

Pitagora, când a fost conducătorul așezării grecești 
din Croton, în sudul Italiei, a declarat război super-bogatei, 
decadentei și coruptei - Sybarites, un act care s-a dovedit a fi o 
mare inspirație pentru Adam Weishaupt în ultima sa perioadă.

Iluminații pitagorieni au fost prima societate secretă din 
lume. Ei trăiau într-o comunitate și la apusul soarelui în fiecare 
zi li se cerea să ia în considerare eforturile lor pentru această zi 
și să se întrebe: 

1) Ce bine am făcut?
2) Ce rău am făcut? 
3) Ce am omis?
Acestea sunt trei întrebări pe care toată lumea ar trebui 

să şi le pună în fiecare zi şi în prezent.
Pitagora a fost inventatorul efectiv a ceea ce numim acum 

matematica. A fost primul care a folosit termenii matematică 
(„ceea ce este învățat”) și filozofia („iubirea înțelepciunii”). 
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Pitagora a rătăcit mulți ani, studiind printre preoții egipteni, 
ocultiștii caldeeni, magii persani și principalii înțelepți ai Greciei. 
A fost deseori numit fiul lui Apollo. El a prezentat o „predică 
pe munte” și, prin puterea ei, opt sute de oameni și-au părăsit 
casele și familiile să se alăture societății sale secrete situate într-o 
localitate dintr-o colonie greacă din sudul Italiei. Mulți credeau 
că era semi-divin, fiind o ființă superioară situată între bărbați 
și zei. El a proclamat că Raiul este număr și armonie. El a tratat 
femeile și bărbații în mod egal, practic fără precedent în acea 
epocă antică. Toate proprietățile erau în indiviziune. Nu erau 
oameni bogați și săraci. Diferenţierile între oameni se bazau 
doar pe Merit. De ce au triumfat clovnii  Abrahamismului, mai 
degrabă decât geniul lui Pitagora? - pentru că omenirea este o 
rasă stupidă, deznădăjduită.

Mike Hockney - „God Series”

3.0.1. ISTORIC

În zonele locuite de poporul nostru de-a lungul timpului, 
Obştea, cunoscută și sub numele de Obștea sătească, a reprezentat 
o „comunitate reunită pe un hotar, în care oamenii aveau 
drepturi egale pe suprafeţele de pădure, păşune, livezi şi aşa mai 
departe”[38]. Ea a „jucat un rol important în viaţa românilor 
din cele mai vechi timpuri. Obştea asigura împlinirea tuturor 
îndeletnicirilor specifice comunităţilor străvechi. Practic, săteanul 
avea drept de folosinţă la toate părţile comune ale teritoriului, 
precum pădure, ape, păşuni, beneficiari fiind toţi membrii obşteni, 
în drepturi egale.”[38] „Unul dintre factorii care a contribuit enorm 
la definitivarea etnogenezei româneşti şi a asigurat continuitatea 
specificului poporului român timp de secole este, aşa cum am 
precizat, obştea sătească. Aceasta reprezintă principala formă de 
organizare a muncii din evul mediu timpuriu, şi, în acelaşi timp, 
a jucat un rol important în lupta de rezistenţă a românilor contra 
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năvălirilor barbare.”[39]
Izvoarele istorice ne confirmă azi că Obşile s-au format 

încă din perioada geto-dacilor, evoluând continuu și păstrându-
se până în epoca modernă. În tot acest interval de timp Obștea 
a reprezentat motorul dezvoltării satelor. „În teritoriul carpato-
danubiano-pontic, primele obşti săteşti sunt întâlnite în timpul 
domniei regelui Burebista.”[39] „Deşi nu cunoaştem precis forma 
de organizare şi structura acestor formaţiuni sociale, obştile săteşti 
de sorginte dacică au supravieţuit în timp, atît în timpul ocupaţiei 
romane, cît şi după aceasta.”[40]

O confirmare a continuității acestei forme de organizare 
este „o lucrare,  numită Strategikonul, redactată de către împăratul 
bizantin Mauricius, în care este menționată populația romanică 
din nordul Dunării, care vorbea limba latină, cu sate așezate de-a 
lungul râurilor, având ca ocupație agricultura și creșterea vitelor, 
iar ca mod de organizare obștile agricole.”[41] De asemenea, 
„săpăturile arheologice au confirmat că 80% din satele existente 
în secolul al XIV-lea datau încă din epoca Daciei romane.”[41]

Viața socială din cadrul obștei sătești era reglementată prin 
norme de conduită fără caracter juridic, adică norme de conduită 
care nu erau impuse prin forța de constrângere, pentru că nu exista 
aparatul de stat care să exercite o asemenea constrângere. De aici 
putem trage concluzia că acele norme erau respectate de bună-
voie, întrucât ele exprimau interese comune.[41]

„Obştea sătească era compusă din două elemente: teritoriul 
şi comunitatea … Începând cu secolele IX-X, în teritoriul carpato-
danubiano-pontic are loc începutul genezei statale. Primele 
formaţiuni statale au avut ca bază obştea sătească, formându-se 
preponderent prin unirea sub un singur voievod sau cneaz a uniunilor 
de obşti. Procesul de formare a statelor medievale româneşti se 
încheie în secolele XIII-XIV, iar în cadrul acestui proces, obştea 
sătească a jucat un rol considerabil. (n.a. - în acestă perioadă are 
loc Implementarea Creştinismului). De altfel, observăm că multe 
dintre elemente s-au păstrat şi în cadrul voievodatelor medievale.
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Totuşi, cu timpul, obştea sătească şi-a pierdut din importanţă 
şi valoare. Condiţiile externe vitrege, ulterioara suzeranitate 
otomană, au şubrezit aspectul obştii săteşti. Lovitura de graţie i-a 
fost dată în secolul XIX, când în spaţiul românesc, formele fără 
fond îşi fac loc cu coatele în cadrul societăţii româneşti. Obştile 
săteşti practic au fost desfiinţate prin intermediul reformelor 
administrative, juridice, agrare şi ale învăţământului...”[39]

Activităţile de bază în obște erau agricultura şi creşterea 
vitelor. „Normele ce vizau agricultura aveau drept conţinut: 
repartizarea loturilor de cultură între membri; stabilirea felului 
culturii; începutul muncilor agricole (ex.: pornirea plugurilor); 
strângerea de contribuţii pentru anii cu recoltă slabă; repartizarea 
produselor comune.”[39]

Normele referitoare la proprietate tratau două aspecte ale 
acesteia: stăpânirea devălmaşă și stăpânirea individuală.

Stăpânirea devălmaşă se referea la „pădurile, păşunile, 
islazurile, apele, iar în epoca obştii arhaice turmele aparţinând 
comunităţii, fondul de rezervă pentru anii cu recoltă slabă, moara 
satului şi bogăţiile subsolului. Această stăpânire asupra terenurilor 
şi bunurilor făcea imposibil ca membrii obştii să poată înstrăina 
hotarul satului.”[39]

Stăpânirea individuală avea la bază „munca proprie 
depusă de membrii obştii pentru amenajarea unora dintre 
terenurile aflate în hotarul obştii, terenuri care anterior se aflau în 
stăpânirea devălmaşă… Prima desprindere din fondul devălmaş a 
reprezentat-o locul de casă şi grădina (gospodăria personală)...”[39]

Un aspect deosebit de interesant îl reprezenta regimul 
și statutul juridic al membrilor obștii. „În cadrul obştii guverna 
principiul egalităţii în drept al tuturor membrilor săi, bazat pe 
proprietatea devălmaşă şi munca în comun. Cei care se distingeau 
(oamenii buni şi bătrâni – aleşii obştii) o făceau datorită calităţilor 
personale. Ei se aflau însă sub controlul obştii care avea dreptul 
să-i revoce din funcţie.”[39]

Interesante sunt și normele privitoare la familie. Conform 
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acestora Familia prezenta un caracter democratic inspirat din 
organizarea familiei geto-dace. Căsătoria între soți membri ai 
obștii se încheia pe baza acordului acestora liber consimţit. 
Divorţul era contemplat și permis în obște. Interesant este că el 
era accesibil ambilor soţi constatându-se și o egalitate de motive 
ridicate de către aceștia.

„Baza juridică în cadrul obştii o constituia „legea 
pământului”. Aceasta era singura normă legală acceptată de 
comunitate, şi a rămas practic neschimbată până în timpurile 
reformelor antinaţionale ale regimurilor monarhist-parlamentariste 
din a doua jumătate a secolului XIX.

Organizarea judecătorească – oamenii buni şi bătrâni şi 
juzii aveau competenţă în materie civilă şi penală, putând aplica 
sancţiuni, mergând până la excluderea din obşte.

În obştile săteşti teritoriale, ca efect al proprietăţii devălmaşe 
existente asupra majorităţii bunurilor, furtul era considerat lipsit 
de sens...  

Cea mai gravă pedeapsă era izgonirea din obşte a 
vinovatului, ceea ce echivala cu o condamnare veşnică la sărăcie 
şi pribegie. Alte sancţiuni constau în strigarea peste sat sau la horă 
a vinovaţilor, în poreclirea lor sau, în cazul furtului, în purtarea 
hoţului prin sat, împreună cu lucrul furat, spre a fi batjocorit de 
restul membrilor obştii…”[39]

„Conducerea obștilor era în genere colectivă. Din rândul 
membrilor obștii se diferențiază însă sfatul oamenilor buni și 
bătrâni, adică aceia care se bucurau de mai multă vază.”[42]
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3.0.2. COMUNITĂŢILE CU LARGI AUTONOMII ÎN 
VIZIUNEA MIŞCĂRII DACIA

În Manifestul „Ω NOUĂ LUME - OPORTUNITĂȚI 
EGALE PENTRU TOȚI COPIII” sunt detalii despre Comunitatea 
lui Pitagora, Obşti, Falansteruri şi Proiectul Venus al lui Jacques 
Fresco, din care Mişcarea Dacia s-a informat pentru acest proiect.

 Din sinteza acestor 4 modele şi ţinând cont de actualele 
conjuncturi şi de cele previzibile pentru viitorul apropiat, 
Mişcarea Dacia proiectează Ω NOUĂ LUME, în care Naţiunea 
să fie alcătuită din Comunităţi cu Largi Autonomii, cu diverse 
Ocupaţii de Bază, care să fie Coordonate şi Interconectate într-un 
Stat Puternic, singurul în măsură să asigure o Redistribuire Etică 
a Resurselor, condus Meritocratic, punând pe primul loc Raţiunea 
şi valorificarea maximă a Potenţialului fiecărui cetăţean. Acest 
Proiect are un caracter plastic, putând şi trebuind să fie actualizat 
permanent, în funcţie de Conjuncturile ce se pot schimba şi implică 
o adevărată Revoluţie în toate domeniile de activitate, inclusiv în 
recalificarea şi redistribuirea populaţiei în teritoriu, precum şi la 
nivel de Tactici şi Strategii Naţionale.

Tipurile de comunități cu largi autonomii propuse de 
Mișcarea Dacia sunt: obștea și falansterul.

 ROMÂNIA poate fi „vârful de lance” al unei NOI 
PARADIGME SOCIO-ECONOMICE!

 ROMÂNIA poate fi protagonistă a celui de Al Doilea Val 
al Iluminismului!
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3.1. ORGANIZAREA ŞI DIMENSIUNILE 
COMUNITĂȚILOR

 
3.1.0. ORGANIZAREA COMUNITĂȚILOR

În R.O.D. comunitățile sunt organizate pe două paliere 
conform criteriilor teritoriale, ocupaționale și tradiționale sau 
criteriilor ocupaționale și funcționale. Astfel sunt organizate două 
tipuri de comunități: obștea și falansterul.

Obştea este o formă de COMUNITATE de bază, specifică 
poporului nostru, cu o lungă istorie, coborâtoare din GINTĂ, 
TRIB. Îndelungata istorie a produs o rafinare a REGULILOR 
Obştii, fapt ce a permis existenţa lor într-un arc de timp îndelungat. 
În particular, putem afirma cu tărie că OBŞTEA este forma 
organizatorică socio-economică ce a permis CONTINUITATEA 
poporului nostru în acest areal. Obştea a dotat primele state feudale 
cu un cadru legislativ (Legea Pământului / Legea Valahă), acestea 
devenind practic Uniuni de Obşti. Apoi, Întunecaţii au denaturat 
Fondul acestora, ajungându-se la actualele Legi Strâmbe puse 
exclusiv în slujba lor.

 Falansterul este o comunitate mai mică şi este conceput 
pentru activităţi de mare importanţă pentru Naţiune şi Stat: 
Educaţie, Cercetare, Industrie de Vârf, Artă, Cultură, Securitate 
Naţională ş.a.

3.1.1. DIMENSIONAREA COMUNITĂȚILOR

Dimensionarea comunităților reprezintă un aspect 
ce prezintă un grad ridicat de relativitate deoarece prin 
implementarea principiilor Noii Lumi va rezulta inevitabil o 
amplă REDISTRIBUIRE A CETĂŢENILOR ÎN TERITORIU, ca 
urmare a ELIMINĂRII MULTOR ACTIVITĂŢI FUTILE, dar şi 
apariţia/extinderea altora de mare relevanţă socio-economică.  
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 Cifrele prezentate în continuare trebuiesc astfel interpretate, 
deoarece în realitate, probabil că se va constitui un Organism 
pentru Reorganizarea Teritorială, ce va determina Raţional 
detaliile ţinând cont de conjuncturi. Ne referim la Reorganizarea 
Teritorială și funcțională, deoarece Obştile sunt legate în primul 
rând de Teritoriu și Falansterurile de ocupații/funcțiuni, oamenii 
fiind predispuşi la diferite „migraţii” în alte obşti, sau falansteruri 
(şcoală, profesie, competenţă, merit ş.a.m.d.).

Numărul optim de cetăţeni ce alcătuiesc o Obşte 
este determinat de caracteristicile teritoriale, ocupaţionale şi 
tradiţionale ale zonei.

Numărul optim de cetăţeni ce alcătuiesc un Falanster este 
determinat de caracteristicile ocupaţionale şi funcționale.

Tipuri de falansteruri și obști
 Conform principiilor din Legea Pământului se conturează 

următoarele posibile tipuri de falanstere:
1. Falansterul educație;
2. Falansterul cercetare științifică;
3. Falansterul sănătate - Dispensarul;
4. Falansterul apărare națională și protecție civilă;
5. Falansterul depozitul centralizat de distribuție;
6. Falansterul Bursa națională de mărfuri și servicii;
7. Falansterul artă, cultură, sport;
8. Falansterul Sfatul Regional:
9. Falansterul Sfatul Național etc.
De asemenea, se pot materializa următoarele tipuri de 

obști:
1. Obștea de bază;
2. Obștea agro-alimentară;
3. Obștea industrială etc.
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3.1.2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE 
COMUNITĂȚILOR

FALANSTERUL
Falansterul este amplasat în Obște, având o specializare 

strictă. Fiind de Interes Naţional, Falansterul are un grad sporit de 
dependenţă față de Guvernul Central şi de independenţă față de 
Obştea în care e situat.

Membri: număr optim, relativ redus, dictat de ocupațional 
și funcțional.

Conducere: Sfatul Falansterului.

OBȘTEA 
Membrii estimaţi: 20.000 - 50.000.
Conducere: Sfatul Obștii.
În sprijinul Sfatului Obştii poate funcţiona cu rol 

consultativ Sfatul Înțelepților (Gospodari, Filosofi, Psihologi, 
Educatori, Sanitari, Inventatori, Oameni de Cultură şi Artă ş.a. 
care din motive obiective nu pot participa activ în Sfatul Obştii).

Adunarea Generală a Obştenilor - pentru cazuri de mare 
relevanţă socio-economică ce necesită aportul tuturor.

REGIUNEA OBŞTEASCĂ
Formată estimativ din 50 - 100 Obști.
Cetăţeni: orientativ 1.000.000 - 3.000.000.
Conducere: Sfatul Regional Obştesc.
În sprijinul Sfatului Regional Obştesc poate funcţiona cu 

rol consultativ Sfatul Înţelepţilor.

REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA
Formată de cca. 10 Regiuni Obşteşti.
Conducere: Sfatul Național.
În sprijinul Sfatului Național poate funcţiona cu rol 

consultativ Sfatul Național al Înţelepţilor.
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3.2. PRINCIPALELE TIPOLOGII DE 
FALANSTERURI ŞI OBŞTI

Pentru a avea o imagine mai clară a Noii Lumi așa cum 
o proiectează Mișcarea Dacia, în continuare vom prezenta 
principalele tipologii de falansteruri și obști precum și principalele 
caracteristici ale acestora.

3.2.0. FALANSTERUL EDUCAŢIE

EDUCAŢIA are ca principal pilon ÎNVĂŢĂMÂNTUL şi 
este principala preocupare a Mişcării Dacia.

 Oferind tuturor copiilor Oportunităţi Egale, în mod sigur 
Omenirea va face un important Salt Înainte, toate Potenţialele 
Genii putându-şi atinge Maximul Potenţial cu care s-au născut.

 Astăzi, Ferengii au grijă să limiteze afirmarea altora ce nu 
fac parte din Casta Privilegiaţilor, motiv pentru care promovează 
IGNORANŢA în masă.

 Marele Iluminist Roger Bacon spunea că IGNORANŢA 
se bazează pe patru piloni:

 1. Apel la AUTORITĂŢI IGNORANTE.
 2. Apel la OBICEIURI IGNORANTE.
 3. Apel la OPINIILE IGNORANŢILOR.
 4. Apel la PSEUDO-INŢELEPCIUNEA 

IGNORANŢILOR.

 EDUCAŢIA în viziunea Mişcării Dacia, în viziunea 
Meritocraţiei Iluministe, reprezintă Pilonul Principal al stârpirii 
IGNORANŢEI.

 În momentul de faţă Ignoranţa este favorizată de principiul 
DEMOCRAŢIEI forjat cu mare grijă de Elita Ocultă Individualist-
Materialistă, ce conduce Lumea după scenariile Arhonţilor 
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Întunecaţi.
 Turma, Dronele NeConştiente ale Sistemului Sclavagist, 

nu pricepe acest Adevăr şi se comportă ca atare, fără să priceapă 
că e destinată Măcelului!?

 Mişcarea Dacia denunţă această situaţie şi afirmă cu tărie 
că preocuparea de vârf a Omenirii trebuie să se concentreze pe 
CALITATE, ci nu pe CANTITATE cum predică Religiile Majore, 
Capitalismul, Consumerismul şi Globalizarea.

 „Puţin şi Bun, în loc de Mult şi Prost!”
 Nu e o concepţie Elitistă, ci una RAŢIONALĂ: trebuie 

să fii Psihopatic să nu ţii cont de Sustenabilitate pe o Planetă deja 
despuiată de mare parte din Resursele Vitale, ba să mai şi vorbeşti 
dezinvolt de CREŞTERE, cum fac toţi politicienii de azi, întârind 
opinia Mişcării Dacia că suntem sub patronajul unor PSIHOPAŢI 
periculoşi!? 

 Opusul Raţionalităţii este Iraţionalitatea şi maaarea 
majoritate a Omenirii („Majoritatea Democratică”) este Iraţională, 
încălcând o Lege Fundamentală a Universului, motiv pentru care 
Omenirea se află în pragul Extincţiei.

SUPRAVIEŢUIREA materială a unei specii 
IRAŢIONALE este INTERZISĂ. 

 Mike Hockney

Dacă Omenirea ignoră asta, „va fi refăcută”, sau Universul 
va da loc unei alte specii inteligente pe planeta Pământ.

 Dacă Omenirea nu va face pasul de la Mythos spre 
Logos, Extincţia e inevitabilă, deoarece BECOMING este „ţinta” 
Universului, ci nu BEING!

     
MYTHOS vs. LOGOS
Pentru Aristotel, partea mitică (Mythos) a sufletului este 

animalistică și perisabilă. Doar partea Logos, a Sufletului, este 
divină și supraviețuiește morții. Cu cât devii mai Rațional, cu atât 
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devii mai mult Dumnezeu. Prostia moare. Raționalul trăiește în 
continuare.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL este esenţial în procesul EDUCAŢIEI, 
al promovării LOGOS-ului în detrimentul NARAȚIUNII, a 
MYTHOS-ului, a IGNORANŢEI, pentru corectarea actualului 
Dezechilibru. 

 
Pornind de la conceptul OBŞTII şi de la celelalte Principii 

Meritocratice-Iluministe, Mişcarea Dacia are în vedere o 
Organizare a Educaţiei şi implicit a Învăţământului structurată pe 
Cicluri și Perioade.

CICLUL -2: CICLUL PRECONCEPȚIE (Câteva luni 
anteconcepție)

Rostul acestui ciclu, așa cum susține în lucrările sale 
cercetătorul în genetică Bruce Lipton, este educarea părinților 
înainte de concepție cu scopul asigurării unui potențial maximizat 
copilului după naștere.

Percepția de dinainte de concepție determină formele 
fundamentale și caracteristicile viitorului copil. Cca. 50% din 
inteligența copilului poate fi determinată de mediul înconjurător 
din perioadele preconcepției și prenatale. Prin concepția conștientă 
se pot determina care gene se vor transmite în ovul/spermatozoid 
prin selecția cromozomilor de la mamă sau tată, existenți în 
pereche simultan în celulele din corpul viitorului părinte. Mediul 
preconceptual poate determina dezvoltarea viitoare spre inteligență 
sau spre capacități de luptă: mușchi, forță, reflexe.

În consecință, comunitatea nu poate fi indiferentă la aceste 
aspecte și, prin intermediul specialiștilor, este obligată să intervină 
în educarea și îndrumarea viitorilor părinți. Viitorii copii nu au 
nici o vină să tragă ponoasele ignoranței părinților. Comunitatea 
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viitoare nu are nici ea nici o vină în efectuarea procedurilor dificile 
de „reeducare” datorate ignoranței comunității anterioare și a 
părinților.  

CICLUL -1: CICLUL PRENATAL (Perioada 
embrionară și fetală cca. 9 luni)

Conform cercetătorului Bruce Lipton perioada prenatală 
este structurată în două sub-perioade distincte aproximativ egale.

Perioada -1.2: Perioada Embrionară - 4-5 luni
În perioada embrionară copilul se dezvoltă preponderent 

pe baza geneticii. Este singura perioadă a dezvoltării copilului în 
care educația nu are un rol central.

Perioada -1.1: Perioada Fetală - 4-5 luni
În perioada fetală, se conturează viitorul copil pe baza 

percepțiilor din mediul înconjurător intermediate de mamă. La 
fel ca în perioada preconceptuală, mediul înconjurător determină 
caracteristicile viitorului copil. Un mediu armonios, liniștit, 
hrănitor va înclina balanța în dezvoltarea creierului în timp ce 
un mediu amenințător, sărăcăcios va determina dezvoltarea 
mușchilor, osaturii și sistemului nervos aferent acestora.

Rolul părinților este determinant în acest proces și educarea, 
instruirea și îndrumarea lor se impune a fi o sarcină de maximă 
importanță a comunității din care aceștia fac parte. 

CICLUL 0: CICLUL PREŞCOLAR (0-6 ANI)

Ciclul preșcolar, 0-6 ani, reprezintă cea mai importantă 
perioadă din dezvoltarea umană.
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Perioada 0.1: Perioada Inconștientă (0-2 ani)
În această perioadă copilul este prezent, observă, urmărește 

și asimilează toate comportamentele pe care le vede atunci când 
părinții sunt conștienți, dar și atunci când aceștia nu conștientizează 
prezența copilului. Copilul, însă, nu interacționează, el doar 
înregistrează. Nou născutul are nevoie de contact vizual și atingere 
fizică cu mama și tata.

Perioada 0.2: Perioada Crepusculară (2-6 ani)
În acest interval de timp copilul combină în mod egal 

perioadele de inconștiență (similare celor din primii 2 ani de viață) 
cu cele de prezență trează. 

Ciclul preșcolar (0-6 ani) reprezintă starea programabilă 
a copiilor, echivalentul hipnozei la adulți, perioada când copiii 
sunt, conform lui Bruce Lipton, „înregistratori de casete 100%”, 
ei nefiind implicați conștient în program. Este o perioadă de 
„culturalizare”, copiii învață să vorbească, să se miște și să se 
integreze în societate. Pentru aceasta ei imită pe „profesori” care 
sunt, preponderent, părinții.

Acesta este „ciclul” primar care dă spaţiu la ceea ce Statul 
nu poate oferi: AFECŢIUNEA PĂRINTEASCĂ. Importanța 
atașamentului este crucială, copii trebuie să recunoască fețe și 
mimică. Ignorarea acestor aspecte determină instalarea unor 
deficiențe la copii, gen autism. Tratamentele medicamentoase 
agravează aceste deficiențe și crează altele noi. 

 Este perioada în care copilul face primul contact cu 
Conştienţa Colectivă: învaţă să meargă, să vorbească, să mănânce, 
să devină conştient de lumea înconjurătoare şi de sine, de datoriile 
şi drepturile elementare, de sentimente, de emoţii ş.a.m.d.

 Este, de asemenea, perioada în care se pun bazele 
Inteligenţei, în special prin Joacă.

 Este perioada în care Părinţii aşează primele „cărămizi” 
la construcţia viitoarei Personalităţi. Ei nu o vor face rupţi de 
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Comunitate, ci în interiorul acesteia. Un rol important îl au 
Parcurile de Joacă, Spectacolele pentru copii, Excursiile, Micile 
activităţi comune cu alţi copii şi părinţi, Sporturile şi tot ce mai 
contribuie la Conştientizarea şi Evoluţia viitoare a copilului.

 Psihologi specializaţi în Problemele Copilăriei au obligația 
să intervină în această fază pentru optimizarea primelor faze ale 
Procesului Educaţional.

 Din rândurile de mai sus se poate trage concluzia că 
DEVENIREA unui COPIL începe chiar înainte de CONCEPŢIE 
şi continuă în celelalte perioade, ceea ce trebuie să ne pună în 
alertă apropos de tehnicile de Însămânţare Artificială şi Adopţie, 
dar şi de chestiunile Suprapopulaţiei şi Drepturilor şi Obligaţiilor 
Homosexualilor faţă de Comunitate, strâns legate de Actualele 
Concepte de Familie promovate pe de o parte de „Tradiţionaliştii 
Ortodocşi ai Alianţei pentru Familie”, iar pe de altă parte, de 
„Societatea Civilă” adeptă a Liberalismul-Liberticid.  Mulţi 
se crucesc atunci când iau cunoştinţă de Viziunea Mişcării 
Dacia apropos de Familie şi Învăţământ, dar aceştia nu au idee 
de Argumente de genul celor de mai sus, ca să nu vorbim şi de 
alte „influenţe nefaste” asupra copiilor (Îndoctrinare Religioasă, 
Îndrumare spre Individualism, Răsfăţ, Violenţă Domestică, 
Criminalitate, Privilegiu etc.). Comunitatea trebuie să intervină 
coerent Principiilor Meritocraţiei Iluministe acolo unde este 
periclitat Interesul Obştesc!

 „Intervenţiile Omului asupra Omului” de tipul celor 
menţionate, trebuie să fie Raţionale, ci nu numai Emoţionale şi 
Senzoriale, deoarece „Somnul Raţiunii naşte Monştri” după 
cum spunea Francisco Goya. Asta nu înseamnă că suntem 
Spartani, dar nici Libertarieni, deoarece în joc e mult prea mult: 
HiperOmul Iluminismului, SuperOmul lui Nietzsche.

 Spartanii erau excesiv ancoraţi la Raţiunea Socială, 
ignorând total Empatia, ceea ce reprezenta fără îndoială un 
Dezechilibru, o „rupere” a Homeostazei ca Lege Universală, o 
greşeală pe care Mişcarea Dacia nu intenţionează s-o facă. 



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 93

 În Manifestul „Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI 
EGALE PENTRU TOȚI COPIII” este tratată mai pe larg 
chestiunea corelată a TRANSUMANISMULUI, cu eventualele 
Beneficii, dar şi Pericole, în funcţie de CINE dirijează procesul. 
Întunecaţii urmăresc instaurarea Sclaviei Instituţionalizate, în 
vreme ce Iluminaţii urmăresc realizarea unei „Comunităţi de Zei, 
de Super-Oameni”. La voi Alegerea!

CICLUL 1: CICLUL ELEMENTAR

 Primii 3 ani de şcoală, începând de la 6 ani, se desfăşoară 
în teritoriul Obştii de apartenenţă: Cursurile Şcolii Elementare. 

 În acest interval, se vor preda Noţiuni Generale-
Elementare de scris, citit, aritmetică, fizică, chimie, geografie şi se 
va începe, cu participarea unor PSIHOLOGI specializaţi, Procesul 
Primar de Identificare a Tipului de Personalitate a Copiilor (Myers-
Briggs) cu scopul Îndrumării/Direcţionării fiecăruia conform 
Talentului, Capacităţii şi Caracteristicilor Individuale. 

 Noutatea absolută pe care o avem în vedere este Organizarea 
acestor şcoli: Modelul de bază avut în vedere este acela al 
FALANSTERULUI EDUCAŢIEI. „Părintele Falansterului” 
Charles Fourier imagina o Comunitate de 1.600-2.200 persoane. 

 Şcolile sunt de tip integrat cuprinzând toate facilitățile 
necesare acestei etape în dezvoltarea copiilor. Ele sunt dotate 
cu anexe pentru cazare, punct-sanitar, locuri de joacă, sport, 
activităţi practice, cantină şi tot ce trebuie pentru a face plăcut şi 
util un Orar Săptămânal în interiorul şcolii (Internat), cu nopțile, 
sâmbăta şi duminica de repaus de petrecut la alegerea copilului. 
Copiii vor avea libertatea de a-şi decide participarea şi gradul de 
implicare, acesta fiind un Indicator de Personalitate pentru ei, 
dar şi de Eficienţă a Personalului Şcolii, pentru a cita pe cele mai 
importante.

 Falansterul nu va fi o închisoare: părinţii vor putea să-şi 
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vadă copiii şi invers, fără a fi separaţi de mari distanţe şi având 
toată libertatea de mişcare. Este chiar de dorit ca părinţii să 
interacţioneze cu educatorii şi copiii pentru optimizarea procesului 
educaţional.  

 Rezultă evident că vor fi necesare Structuri Adecvate 
acestui scop. Ele vor fi realizate de obşteni conform unor Proiecte 
Standardizate şi pot rezulta în Faza de Tranziţie şi din reamenajări 
ale unor edificii Naţionalizate, Confiscate, Redirecţionate ş.a. 
Multe din actualele vile, hoteluri, sedii de instituţii desfiinţate 
etc. vor fi destinate acestui scop prioritar: EDUCAŢIA, precum şi 
celui de al doilea pilon: SĂNĂTATEA.

 Personalul didactic şi auxiliar vor fi cazaţi pe cât posibil în 
incinta falansterului împreună cu familia, într-un edificiu dedicat.

CICLUL 2: CICLUL GENERAL 

 Acest Ciclu cuprinde următorii 6 ani de viaţă şcolară 
a tuturor copiilor şi se desfăşoară în acelaşi ambient ca ciclul 
anterior.

 În această perioadă se cristalizează în mare măsură 
Direcţiile de Devenire ale copiilor şi se pun bazele unei Culturi 
Generale Minimale.

 Tot în această perioadă, Procesul Primar de Identificare 
a Tipului de Personalitate a Copiilor (Myers-Briggs) este 
completat cu Procesul de Identificare a Temperamentului (David 
Keirsey) urmat de gruparea copiilor pe baza celor patru tipuri 
de temperamente astfel încât să se maximizeze șansele atingerii 
potențialului nativ al fiecărui copil.

O atenție deosebită se acordă în această perioadă pragului 
de 12 ani (aproximativ), momentului când copiii trec de la 
conștiența calmă (pasivă) la conștiența activă, momentul trecerii 
de la predominarea undelor cerebrale de frecvență ALPHA, la cele 
BETA. Este a doua perioadă în dezvoltarea copilului în care se 
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produc modificări/dezvoltări genetice, modificări cunoscute și sub 
numele de pubertate.  Psihologii și sociologii au un rol determinant 
în această perioadă în menținerea unui copil echilibrat. 

Psihologii urmăresc şi înregistrează permanent evoluţia 
copiilor împreună cu personalul didactic şi auxiliarii, iar la 
sfârşitul celor 9 ani, întocmesc de comun acord primul capitol al 
„Certificatului Individual de Competenţe” (vezi Manifest). Acesta 
cuprinde şi Istoria Sanitară a copilului, inclusiv din primii 6 ani 
de viaţă.

CICLUL 3: CICLUL SUPERIOR

 Acest ciclu este de 3 ani și se desfăşoară în Structuri 
Specializate asimilabile Liceelor de Profil Multifuncţionale, 
conform Caracteristicilor Individuale (Inteligenţă, Personalitate, 
Temperament, Talent ş.a.m.d.) identificate în ciclurile anterioare. 
De exemplu, vor fi Falansteruri ce vor pregăti viitorii educatori, 
lucrători sanitari, agricultori, constructori, industriali, cercetători 
ştiinţifici, psihologi/filosofi, matematicieni, artişti etc.

 Acestea fiinţează, de regulă, în actualele centre urbane 
şi sunt sediul rafinării Culturii Generale şi al pregătirii pentru 
Studiile Universitare, motiv pentru care se situează cât mai 
aproape de Centre Universitare cu profil asemănător. Nu se 
exclude mobilitatea tinerilor chiar şi în afara regiunii originare.

CICLUL 4: CICLUL UNIVERSITAR

 Are o durată de 6 ani şi reprezintă corolarul întregii 
perioade educativ-formative.

 Universităţile sunt organizate tot pe schema Falansterului, 
fiind amplasate în marile oraşe, în  zone economico-geografice 
corespunzătoare domeniului de specializare acolo unde e cazul. 
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Nu se exclude poli-specialitatea în cadrul aceluiaşi Falanster. De 
asemenea, se stimulează Interacţiuni între diverse Falansteruri în 
diverse domenii: sport, divertisment, cultură, artă ş.a.m.d. Acest 
Principiu este valabil şi pentru ciclurile anterioare.

 Falansterurile Universitare vor fi alăturate pe cât posibil 
CENTRELOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.

CICLUL 5: CICLUL POSTUNIVERSITAR 

Evident că Devenirea Personală nu se termină cu Ciclurile 
Învăţământului, ci continuă pe toată durata vieţii cu o Ţintă 
Raţională pentru toţi Indivizii: Atingerea Maximului Potenţial 
Înnăscut.

3.2.1. FALANSTERUL CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Cercetarea științifică, o prioritate națională, are rolul de a 
genera noi Idei care să deschidă noi orizonturi și noi posibilități, 
nesfârșite, pentru omenire, toate în sprijinul asigurării maximului 
composibil în DEVENIREA umană.

CENTRELE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ vor 
fi „vârful de diamant” al DEVENIRII NEAMULUI şi vor fi 
organizate pe structura falansterelor.

 În acest context, de mare importanţă pentru Evoluţie va fi: 
Integrarea Matematicii Ontologice cu Ştiinţa.

 Legile fizice ar trebui să aibă o frumusețe matematică.
Paul Dirac

Oricare ar putea fi adevărul despre univers, trebuie să fie 
uimitor.

Bertrand Russell
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Legătura dintre matematică și realitate este un miracol, 
dar funcționează.

Profesorul Frank Wilczek

Este de fapt nerezonabil cât de bine funcționează 
matematica. De ce ar trebui să se comporte lumea în conformitate 
cu legile matematice?

Profesorul Anton Zeilinger

Nu numai că este mai ușor să se descrie cu matematica, 
pe măsură ce intri tot mai adânc în realitate; matematica devine 
singura modalitate de a descrie realitatea.

Profesorul Leonard Susskind

Ecuația lui Euler ajunge în adâncurile existenței.
Keith Devlin

O Temă Esenţială pe care Mişcarea Dacia intenţionează 
s-o implementeze în Lumea Ştiinţifică este „integrarea Ştiinţei cu 
Matematica Ontologică”, unul din Obiectivele Fundamentale ale 
ILUMINISMULUI.

Astăzi Ştiinţa este „Prizoniera Empiricismului Materialist”, 
iar Iluminismul îi propune Idealismul-Raţionalist. Ştiinţa se ocupă 
azi exclusiv de „Domeniul Numerelor Reale”, ignorând Matematica 
Ontologică bazată şi pe Numerele Iraţionale şi Complexe. Aceasta 
este Cheia unui Salt Înainte extraordinar, Calea spre descifrarea 
Rostului Universului.

 Știința nu a explicat niciodată de ce viteza luminii este 
absolută. Acest fapt singular este în mod natural integrat în 
matematica ontologică şi versiunea noastră mai elegantă a 
ecuației lui Dumnezeu (Ecuaţia lui Euler)!

 Mike Hockney
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 ILUMINISMUL este în măsură să explice Raţional 
legătura între Hylocosmos şi Psyhocosmos şi să ne arate Calea 
spre „Hiperborea”.

ILUMINISMUL va fi introdus în procesul de Învăţământ 
în toate fazele sale, „dozat” corespunzător fiecărei etape în parte. 
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MIŞCAREA, după cum am văzut, derivă din Principiul 
Suficientei Raţiuni/Motivări (PSR) și nimic altceva. Nu are 
nimic de-a face cu „timpul”.

Nu putem privilegia spațiul real peste spațiul imaginar, 
deci tot ceea ce spunem despre unul trebuie să putem spune 
despre celălalt. Știința respinge azi complet această cerință 
rațională.

Trebuie să vă gândiți la Mișcare matematic, nu Ştiințific. 
În lumea fără dimensiuni, mișcarea are loc în relație atât 
cu componentele reale, cât și cu cele imaginare. În lumea 
dimensională, născută din lumea fără dimensiuni, „spațiul” 
este de fapt un spațiu numit complex, nu spațiul real al științei. 
Spațiul împărțit în timp nu este „viteza”; Este de fapt contextul 
spațial complex în care se produce Mișcarea. Pe măsură ce 
„viteza” prin spațiu crește, „viteza” prin timp scade în mod 
corespunzător și invers.[32]

 Pe lângă Principiul Suficientei Raţiuni/Motivări (PSR), 
Matematica Ontologică - fundament al ILUMINISMULUI, se 
sprijină şi pe alte Principii, care au călăuzit poate cel mai mare 
Geniu al umanităţii: Gottfried Wilhelm Leibniz.

 Ce „suport filosofic şi matematic” mai elevat pot avea 
Principiile Mişcarii Dacia???
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Principiile Fundamentale ale lui Leibniz:

„Principiul Contradicției”: Două propoziții contradictorii 
nu pot fi ambele adevărate. O propoziție este adevărată sau falsă. O 
propoziţie nu poate fi atât adevărată, cât și falsă, și este imposibil 
ca o propoziție să nu fie nici adevărată, nici falsă. Acest principiu 
creează adevăruri ale rațiunii.

„Principiul Suficientei Raţiuni/Motivări” (PSR): Nimic 
nu poate fi adevărat, real sau existent decât dacă există un motiv 
suficient care să o facă astfel și nu altfel. Acest principiu oferă 
adevăruri de fapt.

„Principiul Perfecțiunii” (sau principiul celui mai bun): 
Dumnezeu acționează pentru acțiunile cele mai bune din punct de 
vedere obiectiv, iar Omenirea acţionează în vederea a ceea ce pare 
a fi cel mai bun. Aceasta este, la urma urmei, cea mai bună dintre 
toate lumile posibile.

„Principiul Identității Imposibile”: Nu pot exista două 
substanțe identice. 

 „Principiul Continuității”: Nimic nu se realizează totul 
odată. Natura nu face salturi.

„Principiul Diferențierii”: Monadele diferă una de alta în 
ceea ce privește gradul de conștiență.

„Principiul Intern al Schimbării”: Aventură sau dorință. 
Inerent în Monade.
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Astăzi, Ştiinţa este Empiricist-Materialistă, iar Iluminismul 
îşi propune s-o pună pe Făgaşul Idealismului-Raţionalist, 
asigurându-i acesteia un extraordinar Salt Înainte. Oamenii de 
Ştiinţă vor fi îndrumaţi şi spre Filosofie şi Psihologie, astăzi 
necontemplate. Astăzi sunt conform actualei Paradigme: Sclavii 
Experimentului, ai Materialismului, ai Universului Dimensional, 
al Hylocosmosului, ignorând Universul Psihic, Adimensional, 
Psyhocosmosul!?

 „Noua Paradigmă Socio-Economică” va cuprinde şi O 
Nouă Paradigmă Ştiinţifică! Oamenii de Ştiinţă vor trebui să 
răspundă la întrebări fundamentale precum: De Ce Suntem Aici? 
Ce este Existenţa? Care e legătura între Universul Dimensional 
şi cel Adimensional? Care e legătura între Microcosmos şi 
Macrocosmos? ş.a.m.d. şi vor/vom avea drept consecinţă un 
pas uriaş către HyperHumanity, către SuperOmul lui Nietszche, 
către Divinitatea ce sălăşluieşte în noi, ci nu în afara noastră cum 
propăvăduiesc Religiile Majore Abrahamice.

 Inclusiv Religiile Majore Orientale vor renunţa la 
Idealismul Pur şi se vor converti la RAŢIUNE.

Democracy, Communism and Meritocracy; Revolutionairy 
Ideas for The Future of Humanity.

https://youtu.be/gp0Pe79KsXU

Nu există nici un fel de materie în sensul științific. 
Materia este o construcție matematică pură. Fără matematică, 
materia este formal imposibilă, și exact același lucru este valabil 
și pentru minți și pentru gândurile lor.

Matematica este limbajul minții. Universul nu este făcut 
din „lucruri”, este alcătuit dintr-o limbă, limba matematică. 
Fiecare parte a universului poate vorbi la fiecare parte deoarece 
toate împărtășesc exact același limbaj matematic.

Universul este un organism vast, gânditor, rațional, 
auto-optimizat. Materia este unul dintre rezultatele sale. Mintea 
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individuală produce gânduri individuale, iar colecția tuturor 
minților produce gânduri colective. Motivul pentru care aceste 
gânduri colective au un caracter drastic diferit de gândurile 
individuale este tocmai pentru că implică toate mințile, nu doar 
o singură minte. [33]

 Trebuie să-l reconsiderăm de acum pe Primul Mare 
Maestru Illuminati PITAGORA, care acum mai bine de 2.500 
de ani, ne spunea că „Universul e Matematică, Numere”.

 Iluminismul ne învaţă că sunt trei feluri de Numere, fiecare 
cu semnificaţii precise:

0. NUMERE REALE: sunt asociate SPAŢIULUI şi stau la 
baza Materialismului, Ştiinţei Empiricist-Materialiste, Universului 
Dimensional. Este mai pe scurt, Domeniul Ştiinţei actuale.

1. NUMERELE IRAŢIONALE: sunt asociate TIMPULUI 
şi stau la baza Idealismului, Religiilor, Universului Adimensional. 
Este mai pe scurt, Domeniul Religiilor actuale. 

2. NUMERELE COMPLEXE: sunt asociate domeniului 
SPAŢIU-TIMP, Sumă a celor două anterioare şi este specifică 
Universului, Idealismului-Raţionalist, deci Domeniul 
Iluminismului.

 Până când Ştiinţa nu va integra Numerele Iraţionale şi 
Complexe, Omenirea va fi frânată în Devenirea sa. Mişcarea 
Dacia se află în Avanpostul acestei Schimbări de Paradigmă în 
pofida IRAŢIONALILOR ce i se opun.

Ultima rezistență
Ultima rezistență disperată a anti-intelectualilor este 

împotriva Raţiunii înseși. Oricine nu acceptă că acesta este un 
Univers Matematic, deci un Univers al Rațiunii, susţine ipso 
facto că acesta este un univers al Iraţionalului, și aceasta este 
exact poziția pe care o au toți anti-intelectualii: toți oamenii de 
Credință, copleşiţi de Sentimente, Simțuri și Intuiții Mistice. 
De acum putem spune: Destul! RAŢIUNEA va zdrobi forțele 
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anti-rațiunii. Alăturați-vă Armatei raţiunii, alăturați-vă Armatei 
Iluminismului Rațional!!![33]

 Până când Ştiinţa nu se va sintoniza cu Matematica 
Ontologică, va fi „un şir de funeralii”, teoriile ştiinţifice căzând 
una după alta şi lăsând loc altora. Exemplul cel mai simplu este 
teoria heliocentrică, dar şi cea relativistă ce se clatină sub loviturile 
fizicii cuantice şi… matematicii ontologice.

 Ştiinţa progresează după un şir de funeralii.
 Max Planck

3.2.2. FALANSTERUL SĂNĂTATE - DISPENSARUL

 Sistemul de SĂNĂTATE PUBLICĂ este al doilea pilon al 
STATULUI PUTERNIC.

 Acesta răspunde celor două principii: TERITORIALITATE 
şi EXCELENŢĂ.

 Astfel fiecare Obşte are o structură sanitară ce va îngloba tot 
ce e legat de Medicina Ordinară, începând de la Profilaxie, Igienă, 
Tratament ş.a. şi terminând cu sectorul animalelor domestice şi de 
companie.

Fiecare Falanster sănătate sau Dispensar globalizează 
serviciile medicale oferite: profilaxie, consultații, tratamente, 
operații, analize medicale, farmacie, tratamente recuperatorii, 
tratamente kinetoterapeutice, servicii de ortopedie etc., după caz. 
Nu pot exista astfel de servicii medicale în alt context.

 La nivel de REGIUNE vor fi unul sau mai multe CENTRE 
DE EXCELENŢĂ, dintre care cel puţin unul va acoperi toate 
domeniile medicinei de bază.

 Iată câteva alte exemple de Falansteruri de Sănătate/
Dispensare (funcţie de numere):

 - Staţiuni de Odihnă şi Tratament  pentru una sau mai multe 
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dintre: Talazoterapie, Ozonificare, Afecţiuni Reumatice, Afecţiuni 
Pulmonare, Cardiace, Renale, Diabetice, Senile, Degenerative, 
Recuperare Post-Traumatică ş.a. 

 - Centru Naţional specializat în Farmacologie.
 - Centru Naţional specializat în Epidemiologie.
 - Centru Naţional pentru Transplanturi.
 - Centru Naţional pentru Psihiatrie/Psihologie.
 - Centru Naţional pentru Igienă Ambientală şi Alimentară.
 - Centru Regional de Excelenţă Sanitară.
 - Dispensar Obştesc.
Eliberată fiind de monopolul multinaţionalelor 

farmaceutice, de consumerismul medicamentos, de proprietatea 
intelectuală, de materialismul empiricist al medicinii de azi, 
de îndârjirea terapeutică, de proprietatea privată şi tot ce mai 
alterează azi Medicina, Cercetarea Ştiinţifică va face un important 
pas înainte, multe boli azi considerate incurabile găsindu-şi 
leacul. Astăzi, anumite cure şi tratamente sunt ţinute secrete sub 
coperta Proprietăţii Intelectuale deţinute de Monopoluri, sau sunt 
accesibile exclusiv Privilegiaţilor. 

 Se va lua în consideraţie medicina integrativă ce constă 
din fuzionarea Medicinei bazate pe dovezi cu Medicina 
complementară și alternativă (reprezentată prin medicina 
ecologică („enviromentală”), alopatică, homeopatică, psiho-
socială etc.) pentru a oferi clinicianului, ecologului, igienistului 
și pacientului prezent sau potențial, un ansamblu de metode de 
prevenire, diagnostic și tratament ce au ca centru de referință 
pacientul, respectiv în mod holistic, în totalitatea complexității 
sale, și nu numai boala, ca o entitate detașată.[43]

Trebuie redescoperită şi „descifrată” Medicina Tradiţională, 
deoarece acolo zace un tezaur inestimabil datat încă de pe 
vremea geţilor. Platon (427 – 347 î.H.), alt exponent de seamă al 
Illuminati, elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde 
în dialogul „Carmides” o discuţie între Socrate şi Carmides, în 
care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac 
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când a fost la oaste. Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne 
spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără 
să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-
se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului 
dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep 
la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care 
îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi 
sănătoasă, căci toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru 
om în întregul său, vin de la suflet şi de acolo curg ca dintr-un 
izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie, deci, mai ales şi în primul 
rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de 
sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă 
prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care 
fac să se nască în suflete înţelepciunea.

3.2.3. OBŞTEA AGRO-ALIMENTARĂ

La nivelul FOLOSINȚEI OBŞTEŞTI-INDIVIZE se are în 
vedere OPTIMIZAREA activităţilor agricole, după caz, prin:

 - Suprafeţe de Cultură cât mai extinse posibil.
 - Ferme Zootehnice cât mai extinse posibil.
 - Rotaţia Culturilor pentru evitarea Degradării Solului.
 - Diversificarea Culturilor în funcţie de Caracteristicile 

Solului.
- Utilizarea soiurilor tradiționale adaptate deja zonei 

noastre.
- Ameliorarea permanentă a soiurilor.
 - Folosirea cât mai raţională a Îngrăşămintelor Chimice, 

a Exfoliantelor, Insecticidelor şi a altor produse ale Industriei 
Chimice ce pot influenţa negativ Sănătatea Populaţiei şi a Solului.

 - Reducerea drastică a Poluării Ambientale a Fermelor 
Zootehnice prin tehnologii de abatere a reziduurilor toxice.

 - Cercetare Ştiinţifică în slujba îmbunătăţirii soiurilor de 
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plante şi raselor de animale, acordându-se prioritate Sănătăţii 
Generale a Populaţiei, precum şi pentru sprijinirea Obştilor prin 
Consultanţă de Specialitate şi Cursuri de Perfecţionare.

 - Dezvoltarea Intensivă a Pomiculturii şi a Culturilor de 
Pădure (ciupercării, fructe de pădure, plante medicinale ş.a.).

 - Dezvoltarea intensivă, dar respectoasă pentru Mediu şi 
Diversitatea Speciilor, a Pisciculturii şi altor activităţi specifice 
mediului lacustru, fluvial şi maritim.

 -  Conservarea Florei şi Faunei.
 - Planificare Centralizată a Agriculturii, Zootehniei, 

Pomiculturii, Pisciculturii la nivel naţional, regional şi obştesc.
 - Asigurarea şi Conservarea Resurselor Hidrologice.
 - Amenajarea Teritoriului pentru a se împiedica Degradarea 

acestuia prin alunecări de teren, inundaţii, deşertificări, secătuiri 
de minerale ş.a.

 - Asigurarea unei Infrastructuri adecvate unor activităţi 
agro-alimentare performante.

 - Constituirea de Centre de Colectare/Distribuire a 
produselor agro-alimentare, organizate în aşa fel încât să asigure 
„cel mai scurt drum de la producător la consumator”. 

 - Asigurarea cu Maşini Agricole şi Utilaje atât pentru 
Activităţile Obşteşti, cât şi pentru Gospodăriile Individuale.

 - Crearea de Mici Intreprinderi pentru Prelucrarea Primară 
a Produselor Agro-Alimentare.

 - Acolo unde există Potenţial specific, crearea de Structuri 
Turistice, de Odihnă şi Tratament.

 - Crearea în Obşti a propriilor Structuri de Sport, 
Divertisment, Cultură şi de Alimentaţie Publică (terenuri sportive, 
cantine, restaurante, săli de ceremonii, săli de spectacole ş.a.).

 - Acordarea unei atenţii sporite Apiculturii, Viermilor de 
Mătase, culturilor de In şi Cânepă, producerii de lână, blănuri şi 
piei tăbăcite.

 - Sprijinirea Viticulturii de Calitate acolo unde solul o 
permite.
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 - Extinderea suprafeţelor de cultură în Sere și Solarii.
 - Satisfacerea tuturor cerinţelor pentru o Agricultură 

Biologică.
 - Respectarea de către Obşte a Responsabilității Gestionării 

Deşeurilor, cu Impact Minim asupra Mediului.
 - Cooperare între două sau mai multe Obşti într-un anumit 

domeniu (producţie, deşeuri, canalizare, alimentare cu apă, energie 
etc.) pentru optimizări.

 La nivelul FOLOSINŢEI INDIVIDUALE (gospodărie), 
Obştea asigură tot ce e necesar pentru micile suprafeţe şi spaţii 
„din jurul casei” ce pot fi destinate activităţilor agro-alimentare 
individuale. Aceste activităţi productive fiind desfăşurate în Vatra 
Satului, trebuie să ţină cont de respectarea Normelor de Igienă şi 
Sănătate Publică, dar şi de Impactul Ambiental şi Estetic.

În zonele unde nu sunt posibile organizarea de activități 
de acest tip „în jurul casei” se încurajează organizarea de 
centre destinate activităţilor agro-alimentare individuale în care 
comunitatea pune la dispoziție infrastructura și utilitățile, oferind 
mici loturi celor ce vor să desfășoare mici activități  agricole, ca 
hobby și/sau activitate autarhică.

 GOSPODĂRIILE vor fi alimentate cu Apă, Energie 
Electrică, Gaze şi vor fi sprijinite pentru Folosirea Energiilor 
Curate/regenerabile, precum şi a Apei Pluviale. Toate localităţile 
vor avea Canalizare performantă şi Staţii de Epurare.

 Gospodăriile/activitățile individuale având „profiluri de 
mică producţie” diferite de la caz la caz, vor fi conectate la un Portal 
Obştesc, unde vor fi comunicate Disponibilităţile/Surplusurile, în 
vederea unui Troc Local de mică anvergură, contra unor costuri 
minime datorate gestionării portalului şi distribuţiei. 
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3.2.4. OBȘTEA INDUSTRIALĂ 

 Industria este acea parte a Economiei ce este destinată 
Producerii de Bunuri de Larg Consum, a Maşinilor şi Utilajelor 
de Producţie, a materialelor şi componentelor de Infrastructură, a 
produselor chimice ş.a.m.d.

 Astăzi este subordonată Capitalului, Monopolismului, 
Instituţiilor Financiar-Bancare şi Puterii Elitei Oculte 
Individualiste.

 În Noua Lume, se va ocupa exclusiv de satisfacerea Nevoilor 
Cetăţenilor, de Interesul Obştesc, ci nu de Interesul Individual ca 
în prezent. Conform actualei Paradigme Stăpân-Sclav, Economia 
în general, deci şi Industria, este după cum spunea economistul şi 
activistul social David Suzuki, pur şi simplu „O FORMĂ DE 
PSIHOPATIE”. Cum să nu fie adevărat, de dată ce:

 - Se vizează o Creştere Nesustenabilă, neţinându-se 
cont de Epuizabilitatea Resurselor şi de Degradarea Solului, 
Apei, Aerului, dar şi a Spiritului Umanităţii, „nivelat în jos” de 
Consumerismul Psihopatic.

 - Consumerismul şi Goana după Profit şi Creştere, 
au produs Conceptul Iraţional de Uzură Planificată (Planned 
Obsolescence), studiat şi promovat până şi în Universităţi!?

 - Consumerismul este responsabil şi pentru Producerea 
de Servicii şi Bunuri Materiale Futile, fără relevanţă socio-
economică, ba chiar toxice pentru Omenire: suntem invadaţi de 
Gadgeturi, Maculatură, Publicitate, Produse de Discount de Slabă 
Calitate, Asfaltaţi şi „Cimentificaţi”, Despăduriţi, Cianurizaţi, 
Iradiaţi, Hormonizaţi, Chimizaţi, Manelizaţi etc. 

 Demotivarea şi Eliminarea acestor Activităţi Futile va fi 
partea esenţială a Descreşterii Fericite, o descreştere care să nu 
afecteze  Bunăstarea Populaţiei (Welfare).

Un Mare Român, din gândirea căruia Mişcarea Dacia se 
inspiră în proiectarea unei Noi Paradigme Socio-Economice, 
este Nicolae Georgescu Roegen, promotorul DESCREŞTERII 
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FERICITE. Roegen este un pseudonim, numele real fiind Nicolae 
Georgescu.

Nicholas Georgescu-Roegen enunță și demonstrează că, 
pe de o parte, rezolvarea problemelor decisive ale mediului sunt 
strâns legate de progresul științific, tehnologic și informatic al 
societății umane, dar, în același timp, doar existența progresului 
generalizat al rasei umane, în sine, nu poate rezolva automat 
problemele ecologice pe care tot oamenii și dezvoltarea 
accelerată a omenirii, începând cu revoluția industrială le-au 
creat. Factorul decisiv îl reprezintă voința societății umane, per 
ansamblu, de a rezolva problemele existente.[43]

- Strategiile Industriale sunt stabilite de Privilegiaţii din 
Naştere, şi nu pe criterii Meritocratice şi de Sustenabilitate … 
urmările sunt evidente şi vizibile pentru Oamenii Raţionali, care 
din păcate sunt o „cantitate neglijabilă”. 

 „Majoritatea Democratică” este însă în Caverna lui 
Platon, afectată de Sindromul Stockholm sau sub Efectul 
Dunning-Kruger, alimentate de Puterea Ocultă în propriul interes 
şi este capabilă, aşa cum a făcut-o mereu de-a lungul Istoriei, să 
ignore, să-şi râdă-n barbă, să combată, sau să elimine chiar şi fizic 
pe cei care i-ar putea Ilumina!?

Pornind de la aceste sumare consideraţii, Mişcarea Dacia 
propune o Schimbare de Paradigmă. Principala misiune a Industriei 
este aceea de a produce CELE NECESARE TRAIULUI, cu 
eliminarea Aberaţiilor citate mai sus.

Noua Strategie prevede Organizare Obştească, difuză în 
Teritoriu, dar ancorată la Conjuncturile Locale, Respect pentru 
Mediu, Stimularea Creativităţii Tehnologico-Ştiinţifice, Producţia 
de Bunuri de Folosinţă Îndelungată, Folosirea Energiilor 
Regenerabile, Realizarea unei Reţele Feroviare (sau asimilabile) 
de Mare Viteză şi Siguranţă ca parte principală a Infrastructurii 
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pentru Transporturi de Mărfuri şi Persoane, Promovarea Spiritului 
Free-Source, Internetizarea, Automatizarea, Robotizarea etc.

 Principiile fundamentale ale amplasării Obștei Industriale 
sunt apropierea de Resurse, Infrastructura, Poziţia Strategică, 
Potenţialul Uman şi alţi factori determinanţi pentru Optimizare. 

Pot exista şi activităţi industriale de mică anvergură 
integrate unor obşti cu profil preponderent diferit.

 Bineînţeles că şi în cazul Obştilor Industriale se vor aplica 
Principiile general valabile: conducere colectivă meritocratică, 
planificare centralizată statală, grila de recompensare, apărarea/
protecţia teritoriului şi ambientului ş.a.m.d.

3.2.5.  FALANSTERUL DEPOZITUL CENTRALIZAT 
DE DISTRIBUȚIE

 În contextul general al implementării Teoriei Economice a 
Simplității și al celui specific dat de politica de scurtare la maxim a 
traseului pe care un produs îl face de la producător la consumator, 
Mişcarea Dacia are în vedere punerea în practică a unui sistem 
revoluționar în sectorul Distribuţiei Bunurilor de Consum şi al 
Serviciilor.

 Pentru Optimizarea satisfacerii necesităţilor vitale ale 
populaţiei se înfiinţează Depozite Centralizate de Distribuţie care 
scurtează drumul mărfurilor de la producător la consumator şi 
în care se practică Comerţul Electronic. Acestea sunt organizate 
ca Falansteruri. Ele au în dotare tot ce e necesar activităţii de 
distribuţie: mijloace de transport ecologice, racordare la căi de 
transport eficiente și optimizate, informatizare performantă, 
edificii corespunzătoare, autarhie, personal competent, utilaje 
specifice ş.a.m.d. Comenzile se fac pe Internet, iar distribuţia 
finală se face din centre obşteşti dedicate acestei activităţi.

Se notează imediat dispariţia Intermediarilor de Comerţ, 
aşa cum îi cunoaştem azi.
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Toate aceste măsuri, conduc la economie de combustibili 
şi energie, la eliminarea „shoppingului”, la reducerea utilizării 
mijloacelor personale de transport, la scurtarea timpilor de 
aprovizionare, la scurtarea drumului Producător-Consumator, la 
reducerea drastică a Costurilor derivate, la creşterea exponenţială 
a timpului dedicat Cunoaşterii.

 În domeniul Serviciilor, se înființează Falansteruri 
dedicate exclusiv acestora, unde Competenţa şi Experienţa sunt 
puse în folosul comunităţilor ce nu-şi pot satisface anumite cereri 
specifice de înaltă calificare: transport energie electrică, apă, gaz, 
mari opere de infrastructură şi amenajare a teritoriului, tehnologie 
internet, comunicaţii, proiectare, arhitectură ş.a.m.d.
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CAPITOLUL 4 - APROFUNDĂRI

4.1.  DEMOCRAŢIA

 Liderii lumii, partidele, jurnalele, televiziunile, sindicatele, 
patronii, bogaţii, guvernanţii, tot ce reprezintă actuala ELITĂ şi 
SLUGILE lor, ne umplu capul de dimineaţă până seara şi peste 
tot, că trăim în Democraţie şi că Occidentul e garantul acesteia!? 
Oare?

Motorhead - Orgasmatron [With Subtitles]
https://youtu.be/D-7RzS8_dys 

 Mişcarea Dacia suţine de la Începuturile sale că 
Democraţia „nu a existat, nu există şi nu va exista” deoarece este 
IRAŢIONALĂ: „majoritatea democratică” nu are capacitatea 
reală de a CONDUCE societatea. Ceea ce-i trebuie „majorităţii 
democratice” este o ELITĂ care, pentru prima oară după mii 
de ani, să fie ALTRUISTĂ şi care să conducă în INTERESUL 
OBŞTESC… exact ce propune Mişcarea Dacia!

 Fapt este că adevărata democrație (bazată pe vechiul 
model atenian, dar cu extinderea votului asupra tuturor 
și abolirea sclaviei) nu s-a întâmplat niciodată și nu a fost 
niciodată permis să se întâmple. Democrația modernă este 
doar o mantie necinstită folosită de elite pentru a crea iluzia 
în mintea oamenilor obișnuiți că ei sunt responsabili (de aceea 
nimeni nu este de vina pentru guvernul rău, cu excepția lor 
înșişi), în timp ce elita merge mai departe făcând ceea ce au 
făcut  întotdeauna - conducând țara în interesul lor. Acest tip de 
politică ipocrită și înșelătoare - un fel de sistem politic „Wizard 
of Oz”, în care puterea reală este ascunsă în spatele unei perdele 
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pe care nimănui nu îi este permis să o retragă - a fost un semn 
clar al degenerării occidentale complete și rămâne așa până în 
prezent. Democrația nu poate supraviețui. Toate democrațiile 
sunt decadente și degenerate, cu lideri inefabili, lipsiți de orice 
viziune sau putere reală. Ei sunt un ecou modern al lipsei unei 
conduceri puternice a Imperiului Roman, care intra în faza de 
declin terminal și în colaps inevitabil”.[11]

RAMMSTEIN - „Amerika”
https://youtu.be/Rr8ljRgcJNM 

4.2. HABITAT

Integrarea comunităţii în Natură şi traiul cu respect pentru 
aceasta trebuie să ia locul dezinteresului criminal generat de 
actuala Paradigmă.

 The Venus Project poate fi luat în consideraţie ca un far în 
acest context.

Ansambluri de locuințe, instituții, activități creative și 
productive, zone publice, facilități și utilități standardizate pe 
tipologii de relief și activități, vor trebui concepute pornind de la 
acest principiu. Tot ce va fi construit nou, va trebui să corespundă 
unui nou Standard care să ţină cont de Autarhie, Utilitate, Eficienţă 
economică, Energii Curate, Economie de Resurse, Infrastructură, 
Specificitate Ocupaţională, Transport Ecologic, Structuri pentru 
Timpul Liber, Siguranţa Teritoriului şi Cetăţenilor, Ambient. 

Trebuiesc atenuate până la dispariție diferențierile sat-oraș, 
zonă dezvoltată - zonă defavorizată etc. deoarece: „Binele Comun 
se bazează pe Binele Individual şi invers”; „Nimeni nu trebuie 
să rămână în urmă!”; „Toţi trebuie să aibă Oportunităţi 
Egale!”.
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4.3.  SPAŢIUL PUBLIC

 Spaţiul Public este după cum se defineşte AL TUTUROR, 
deci nimeni şi nimic nu poate să dispună de acesta, decât atunci 
când e în Interesul General. În plus, Spaţiul Public trebuie eliberat 
(Briciul lui Occam) de tot ce e superfluu, futil, ba chiar nociv.

PUBLICITATEA altfel decât „pe produs”, de exemplu, 
este azi o activitate futilă, consumatoare de resurse, de cele mai 
multe ori înşelătoare, deci destinată eliminării conform principiilor 
şi obiectivelor Mişcării Dacia. Caracteristicile oricărui produs sau 
serviciu pot fi expuse online, mai ales că avem în vedere pentru 
viitor Comerţul Electronic. Este inadmisibil să se consume Resurse 
pentru o activitate ce se poate desfăşura fără acest impact.

 MANIFESTĂRILE RELIGIOASE sunt interzise, de 
asemenea, în Spaţiul Public, deoarece pot leza Libertatea celor 
ce nu sunt credincioşi, sau au alt crez religios. Acestea se vor 
desfăşura strict în ambientele destinate cultelor, fără a deranja în 
vreun fel Liniştea, Ordinea şi Securitatea Publică. Sunt exceptate 
manifestările cu ocazia principalelor Sărbători în care se pot 
sincroniza diferite credinţe, tradiţii, obiceiuri care să antreneze 
întreaga populaţie, sau în cazurile când se solicită şi se obţine 
aprobarea Sfatului.

 Orice fel de acţiune de racolare sau publicitate desfăşurată 
în afara locaşurilor de cult sau a altor spaţii destinate permanent 
sau temporar de către Comunitate vor fi considerate invazive.

MOTORHEAD - „God was never on your side”
https://youtu.be/1grhmdzoHrw 
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4.4. TRANSPORTUL

 Prin toate măsurile ce se vor lua pentru aplicarea 
principiilor Noii Lumi proiectate de Mișcarea Dacia transportul va 
fi reconsiderat aproape în totalitate. Cu siguranță va urma tendința 
generală de minimizare și optimizare datorate descreșterii realizată 
ca urmare a eliminării activităților futile. Transportul se va 
optimiza și ca urmare a implementării noului sistem de organizare 
socio-economic în falansteruri, obști și regiuni. Simplitatea în 
economie va elimina transporturile nerelevante Noii Lumi.

Transportul intra-obşte, regional și național este exclusiv 
nepoluant, în comun sau individual. În timp, autovehiculele care 
folosesc hidrocarburi sunt scoase în mare parte din circulaţie şi 
înlocuite cu mijloace de transport ecologice.

 Pentru mulţi români (şi nu numai), suntem „rupţi de realitate” 
atunci când ne pronunţăm împotriva AUTOSTRĂZILOR şi a 
TRANSPORTULUI AERIAN actual. Nimeni nu se gândeşte 
însă, că rupţi de realitate pot fi cei ce produc autoturisme ce 
consumă cât un camion sau pot circula cu 300 de Km pe oră, când 
Legea nu o permite!? 

Dar haideţi să ne gândim la efectele următoarelor măsuri 
contemplate de „Mişcarea Dacia”:

0. TRANSPORT REVOLUȚIONAR
La nivelul actual de dezvoltare tehnologică se poate 

constitui într-un falanster de cercetare științifică un grup de 
cercetători care să abordeze cu succes tema proiectării unui nou 
sistem de transport persoane și mărfuri revoluționar. În condițiile 
reducerii mobilității realizată prin eliminarea activităților futile, 
progres tehnologic, optimizarea fluxurilor de persoane și mărfuri, 
introducerea simplității în viața socio-economică, schimbarea 
mentalității ș.a. se poate ajunge, treptat, la un alt fel tip te transport, 
adaptat noii paradigme socio-economice.

Acesta ar trebui să se axeze, neexclusiv, pe o serie de 
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obiective/principii ca:
- fiecare persoană beneficiază de un habitaclu personalizat, 

optimizat și modulabil;
- fiecare unitate standardizată de transport marfă este 

optimizată și modulabilă;
- sarcina conducerii modulelor cade în sarcina sistemului 

automat;
- persoana sau expeditorul mărfurilor are numai sarcina de 

a introduce (scris, vocal etc.) adresa de destinație;
- realizarea rețelei de circulație bazată pe consum de 

energie, materiale de construcții și trasee prietenoase cu mediul, 
integrate acestuia;

- mutarea propulsiei de la unitatea de transport la rețea;
- comasarea pe timpul transportului a modulelor în grupuri;
- reglarea vitezei de transport în concordanță cu distanța 

de parcurs;
- posibilitatea și/sau obligativitatea persoanelor de a 

deschide habitaclul și de a forma un spațiu comun cu ceilalți 
călători, prilej pentru socializare și educație socială.

 Aceasta este doar o schiță, un posibil punct de plecare. Cei 
ce se vor implica în cercetare vor găsi cu siguranță soluțiile optime 
în funcție de stadiul de dezvoltare tehnologică și conjuncturi. 
Așteptările sunt pe termen lung, dar schița ne poate arăta direcția 
și pașii concreți o pot urma.

1. TRANSPORT ÎN COMUN
Dezvoltarea unui TRANSPORT ÎN COMUN ecologic, 

modern, rapid şi difuz, atât local, cât şi pe rute naţionale şi 
internaţionale, acordându-se atenţia principală Transportului de 
Mare Viteză pe Şine sau derivate ale acestora. 

 Transportul în Comun este un prilej de a ieşi din 
„singurătatea omului de la volan” şi un nou prilej de Socializare, 
Educaţie Socială, Reducere a accidentelor, Reducerea Poluării etc.



            MIȘCAREA DACIA  -  REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) 118

2. Promovarea TURISMULUI NAŢIONAL DE GRUP, 
în detrimentul celui internaţional - individual, care „duce resurse 
româneşti” aiurea în lume şi se bazează pe cele mai poluante 
forme de transport: Pe Cauciuc şi Aeriană. Mulţi români preferă 
să cutreiere lumea decât să-şi descopere propria ţară. Astăzi, o 
cauză importantă a acestui fenomen este SCUMPETEA serviciilor 
turistice autohtone, alimentată de HRĂPĂREŢII ce gestionează 
sectorul… Mişcarea Dacia va inverti ruta.

3. Generalizarea COMERŢULUI ELECTRONIC, ce 
ar conduce la limitarea SHOPPING-ului Real, în favoarea celui 
Virtual. Comerţul Electronic presupune existenţa unor SUPER-
DEPOZITE DE MARFĂ, care pot fi aprovizionate (aproape) 
exclusiv prin forme de transport revoluționare, cu eliminarea, 
sau reducerea drastică a „monştrilor pe cauciuc”, ce sunt 
principala cauză a Poluării,  Consumului de Combustibili Fosili şi 
Accidentelor Rutiere, toate, cu grave costuri materiale şi sociale.

4. Optimizarea folosirii FORŢEI DE MUNCĂ, prin 
stimularea „apropierii de casă a locului de muncă”. În acest fel 
s-ar elimina „încrucişarea pe drum” a mii de oameni, cu economii 
de Timp, Combustibili, Autoturisme, Noxe, Accidente, Boli etc.

5. Decalarea ORARELOR DE LUCRU, în aşa fel ca 
să fie eliminate aglomeraţiile din orele de vârf. Renunțarea la 
sistemul Oră de vară - Timp legal care produce mai mult daune și 
disconforturi în condițiile în care, datorită dezvoltării tehnologice 
și informatice, sunt multe alte soluții de atenuare a vârfurilor de 
consum și de reducere a consumurilor.

6. Demotivarea şi Eliminarea activităţilor umane... 
FUTILE. Există studii ştiinţifice, care demonstrează că 70% 
din actualele activităţi sunt FUTILE, deci se poate renunţa la 
ele, fără ca viaţa noastră să sufere şi fără să renunţăm la actualul 
CONFORT!

7. Generalizarea INTERNETULUI, ca Suport pentru 
rezolvarea Problemelor Birocratice Administrative, Bancare, 
Comerciale, Informaţionale, Şcolare, Culturale sau specifice 
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Cercetării Ştiinţifice.
8. Deplasarea Copiiilor la şi de la Şcoală se face exclusiv 

cu mijloace de transport şcolar în comun ecologice.
9. Implementarea, acolo unde e posibil, a 

TRANSPORTULUI PNEUMATIC şi a altor forme de transport 
revoluţionare.

10.  Realizarea unor noi propulsoare pentru MIJLOACELE 
DE TRANSPORT, care să respecte AMBIENTUL.

Toate aceste măsuri, ar conduce la o REVOLUŢIONARE 
A MODULUI NOSTRU DE VIAŢĂ: la distribuirea naturală 
a populaţiei în teritoriu, la reducerea drastică a orelor de lucru 
(deci la mai mult timp de dedicat Familiei, Culturii, Educaţiei, 
Informaţiei etc.), la o Revoluţie Tehnologică, la creșterea 
siguranței persoanelor și tinderea spre eliminarea accidentelor 
de transport, la eliminarea Poluării, la reducerea consumului de 
Combustibili Fosili, la renunţarea la Nuclear etc.

 Bineînţeles că toate astea nu se vor realiza „bătând din 
palme”, ci vor trebui să treacă ani buni, până la atingerea acestor 
Obiective şi a altora ce se vor profila pe parcurs.

IMPORTANT ESTE SĂ ŞTIM ÎNCOTRO 
MERGEM!!!

RAMMSTEIN - „Benzin”
https://youtu.be/z0wK6s-6cbo 

4.5.  CULTURA ŞI ARTA

 Nivelul de Civilizaţie al unei Naţiuni este puternic 
determinat de Gradul de Cultură.

 Mişcarea Dacia are în vedere „Lărgirea Sferei Cunoaşterii” 
a întregii populaţii, în toate domeniile: Literatură, Artă, Istorie, 
Geografie, Tradiţii şi Obiceiuri străbune ş.a.m.d., aceasta fiind o 
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Bază a Devenirii Naţiei. Evident că fiecare individ are o anumită 
Caracteristică a Personalităţii ce-l face diferit de ceilalţi. Important 
e ca Obştea să acorde fiecăruia Oportunitatea de a-şi cultiva major 
propriile Interese Culturale.

 Mişcarea Dacia are în vedere în această direcţie fondarea 
de Case ale Culturii şi Artei în fiecare Obşte, unde să se promoveze 
Adevăratele Valori Culturale şi Artistice.

 Privilegiaţii actualei Lumi nu au niciun interes în 
Răspândirea Culturii şi Artei de Calitate în rândul Maselor. 
Ei au interes în Ignoranţa Maselor, care nu trebuie să aibă altă 
preocupare în afară de aceea predestinată: SUPUNEREA 
NECONDIŢIONATĂ.

 De aceea „majoritatea democratică” este bombardată azi 
cu SubCultură, în vreme ce Privilegiaţii aplică Culturii şi Artei 
„principiile materialiste de piaţă” ce le golesc de Spiritualitate. 
Aceştia crează azi Noi Falşi Dumnezei ai Culturii şi Artei care 
„joacă după cum le cântă ei”. Adevăratele Talente sunt ignorate, 
ba chiar afundate, de dată ce nu stau la jocul lor (ca în cazul Rock-
ului autentic anti-sistem).

 Arta a devenit astăzi „o formă de control a Privilegiaţilor”, 
o „sursă de câştiguri nemeritate”, o formă de expresie a Subculturii 
şi Snobismului. Arta trebuie să-şi recapete statusul pierdut în Anii 
Întunericului! Arta trebuie să acceseze Armonia Universală, să 
atingă Muzica Sferelor Pitagoreice, să exalte Puritatea Formelor 
Platonice, să Armonizeze Arhitectura cu Numerologia Sacră, să 
răspândească Lumina, elementul primordial al Universului.

 Comunitatea trebuie să stimuleze şi să sprijine Talentele 
Artistice pentru a-şi atinge Maximul Potenţial cu care s-au născut. 

Cele cinci arte sunt:   arhitectura, sculptura, pictura, 
muzica și poezia. Hegel a considerat că arhitectura era forma 
arhetipală a epocii Simboliste și sculptura a perioadei Clasice. 
Pictura, muzica și poezia aparțineau perioadei Romantice.
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 În viziunea lui Hegel, arta este locul unde prima omenire 
începe să cucerească Natura;

 Ideile și meseria artiștilor pătrund și formează Materia. 
Materia se transformă după imaginaţia omenirii.

 Arta modernă nu este artă; Este parodie. Este spectacol. 
Este agitație.

 Arta este acum folosită ca un instrument al celor 
puternici. Lumea artei este aproape expresia perfectă a 
controlului elitei asupra tuturor aspectelor spațiului social. 
Așa cum Hegel a observat în mod corect, arta ca o activitate 
semnificativă s-a încheiat cu mult timp în urmă. Este acum 
doar o parodie și o glumă a elitei, care ascunde o oportunitate 
de investiții profitabile. Trebuie să avem o întoarcere la artiștii 
calificați. Vrem Michelangeli și Leonarzi, nu artiști conceptuali.

Mike Hockney - „God Series”

 Apropos de Înalta Modă, Mişcarea Dacia are ideile clare: 
nu e o Artă, ci o „Fiţă” în mâna unor croitori afectaţi psihic de 
cele mai multe ori. Îmbrăcămintea şi Încălţămintea trebuie să 
fie Funcţionale, Ergonomice, Sănătoase, Agreabile, Durabile şi 
nicidecum ceea ce sunt azi: Futilităţi.

4.6. SPORTUL

 Sportul pe Bani este o Aberaţie dintre multe altele, 
promovat de Ferengi „în scop de lucru”.

 Toate sporturile au căzut pradă Profitului, „economiei de 
piaţă”, iar exemplul cel mai elocvent este Fotbalul. 

 Fotbalul e astăzi o nouă religie, o expresie elocventă a 
CIRCULUI oferit de Privilegiaţi „majorităţii democratice”, pentru 
a îndepărta gândurile SCLAVILOR de la descoperirea propriului 
Status şi răsturnarea acestuia.

 Sportul de orice fel trebuie practicat pentru „mens sana in 
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corpore sano”, ci nu pentru Bani, pentru muuulţi bani. Terenurile 
şi Instalaţiile de sport trebuie să fie oriunde şi să fie gratuite pentru 
membrii comunităţilor. Sportivii de Performanţă trebuie să fie 
plătiţi după Grila de Recompensare, ca în orice altă activitate 
omenească.

 
Fotbalul este cel mai popular sport din lume. Fotbalul 

joacă acum rolul unui înlocuitor al religiei pentru mulți oameni. 
În fiecare zi, „fanii” (fanaticii) poartă culorile echipei. Ei urăsc 
echipele opuse (necredincioșii). Ei au o devotament religios față 
de jucători (Noii Zei), chiar dacă ei sunt mercenari foarte bine 
plătiți din întreaga lume, care nu se preocupă la ce echipa joacă 
atâta timp cât prețul este exagerat și au zero interes în fani (pe 
care de obicei îi privesc cu dispreț). Înalții preoți - manageri și 
consiliile de directori - cânta în mod constant laude echipei și 
subliniază importanța fiecărui joc pentru care fanii ar trebui să 
plătească. Biblia - programe de meci - sunt produse pentru a 
transmite gândurile echipei și managerului său. Fanii își petrec 
zilele înaintea următorului meci anticipând marele eveniment și 
zilele după, disecând acțiunile. Știu toate statisticile referitoare 
la echipele lor de-a lungul deceniilor, dar şi ale altor echipe. 
Aceștia sunt Retardați care știu o sumă infinită despre ... Nimic. 
Poate fi considerat Normal cineva care își petrece viața uitându-
se la alţii lovind o minge și fiind obsedat de acea activitate lipsită 
de sens, FUTILĂ, şi-n plus, costisitoare?

 În trecut, echipele de fotbal erau formate din bărbați 
din comunitatea locală, care călătoreau cu fanii în transportul 
public și primeau un salariu similar. Echipa era o adevărată 
reflexie a fanilor. Acum, jucătorii pot veni din orice țară din 
lume, nu au nici o legătură cu comunitatea și ei sunt de obicei 
multi-milionari!?

 Mike Hockney - „God Series” (fragmente)
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4.7.  GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

ADEVĂRUL este că în urmă cu puţine zeci de ani nu 
aveam gropi de gunoi imense ca astăzi şi omenirea nu avea o 
„amprentă ecologică criminală”, deci trebuie să vedem ce se făcea 
şi nu se mai face. 

 Ce s-a petrecut între timp?
 Pentru a-şi asigura continuitatea, CAPITALISMUL 

accentuând Nesustenabilitatea Sistemului, a promovat 
ECONOMIA LINIARĂ având ca unic scop PROFITUL indiferent 
de Consecinţele Ambientale.

 Creşterea Economică Nesustenabilă, Consumerismul, 
Uzura Planificată (Planned Obsolescence), Comerţul Monopolist 
Global, Economia Bazată pe Combustibili Fosili, Activităţile 
Economice Futile, Suprapopulaţia, Conceptul „Foloseşte şi 
Aruncă” (Mono-Uzul), Produsele de Discount, sunt toate expresie 
a atenţiei CAPITALISMULUI exclusiv pentru CANTITATE 
în dauna CALITĂŢII. Cum Mişcarea Dacia are ca Obiectiv 
Fundamental exact contrariul, este evidentă Strategia şi în 
chestiunea Deşeurilor. Trebuie acţionat urgent, altfel riscăm să 
ajungem la un final ca în filmul IDIOCRACY (prăbuşirea unui 
munte de gunoaie peste comunitate - evident că era o parabolă).

 Cum Noua Paradigmă Socio-Economică proiectată de 
Mişcarea Dacia elimină toate aceste cauze, DEŞEURILE vor 
dispare în mare măsură sau vor fi total reciclabile.

 Prin cel de-al doilea Principiu al Mișcării Dacia prezentat 
în cartea Ω NOUĂ LUME, „Restabilirea relațiilor de echilibru 
dinamic între omenire și natură”, tragem un puternic semnal de 
alarmă asupra faptului că trebuie să ne schimbăm radical modul de 
viaţă şi comportamentul faţă de natură, sau vom fi victime ale unei 
extincţii în masă. În consecință, omul este obligat să-şi propună şi 
să treacă imediat la acţiune pentru a atinge obiectivul ca traiul său 
pe Pământ să aibă un impact zero asupra mediului.

Materialele reziduale ale activităţii umane, deşeurile, 
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produc în prezent efecte nocive asupra mediului şi a sănătăţii 
oamenilor. Se discută mai mult azi despre reciclare, depozitare, 
colectare, tratare etc. şi puţin despre managementul sau gestionarea 
deşeurilor. Ambele aspecte sunt abordări eronate şi incomplete, nu 
se tinde spre impactul zero, se perpetuează gestiunea iresponsabilă 
a organizaţiilor şi se aplică managementul capitalist rezultant al 
goanei după profit. Conceptul corect şi complet este gospodărirea 
deşeurilor, concept ce presupune îngrijirea gospodăriei (obştii) şi 
administrarea patrimoniului acesteia cu chibzuinţă în concordanţă 
cu Principiile Largilor Autonomii Locale şi Autarhiei.

În acest context, gospodărirea deşeurilor devine o ţintă 
imperativă a celor ce construiesc Ω NOUĂ LUME şi măsurile 
ce trebuiesc luate în acest sens capătă o importanţă deosebită. 
Măsurile aplicabile în gospodărirea deşeurilor sunt azi: prevenirea, 
minimizarea, reutilizarea, reciclarea, incinerarea şi depozitarea şi 
sunt prezentate în figura următoare. Observăm că măsurile sunt 
caracterizate în special de caracterul lor favorabil sau nefavorabil 
mediului.

Pentru a avea impactul zero asupra mediului, ultimile două 
modalităţi (incinerarea şi depozitarea) trebuiesc eliminate cât mai 
repede posibil.

La nivelul actual de dezvoltare tehnologică, se impune o 
reconceptualizare a AMBALAJULUI ce trebuie să fie refolosit în 
siguranţă şi cât mai mult cu putinţă.

 De asemenea, trebuiesc dezvoltate tehnologii moderne 
pentru valorificarea potenţialului energetic şi fertilizant al 
Gunoiului Organic.

 



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 125

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Waste_hier-
archy_ro.svg

În concluzie, într-Ω Nouă Lume trebuie să avem o piramidă 
cu trei trepte: Prevenire, Refolosire şi Reciclare



            MIȘCAREA DACIA  -  REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) 126

Pentru cei interesaţi de modalităţile de eliminare TOTALĂ 
a deşeurilor, recomandăm site-ul https://zerowastehome.com/ al 
activistei Bea Johnson, chiar dacă sponsorii săi nu sunt cei mai 
recomandabili din punctul nostru de vedere. Importante sunt 
IDEILE, ci nu PERSOANELE.

Great Pacific Garbage Patch - Ocean Pollution Awareness
https://youtu.be/1qT-rOXB6NI 

4.8. PARAZITISM

PARAZÍT, -Ă, paraziți, -te, adj., s. m., s. f. 1. Adj., s. m. și 
f. (Organism animal sau vegetal) care trăiește și se hrănește pe 
seama altui organism, căruia îi provoacă adesea daune, boli sau 
chiar moartea. 2. Adj., s. m. și f. Fig. (Persoană) care trăiește din 
munca altora, care nu produce nimic. 3. Adj. Fig. Care nu are 
un rol util, efectiv; de prisos, inutil.

Societatea Omenească este azi PARAZITATĂ de anumiţi 
Indivizi şi fiecare ar trebui să se auto-analizeze pentru a conştientiza 
dacă este un PARAZIT, sau NU. Pentru dezambiguizare, iată 
câteva exemple de PARAZIŢI:

 - Cei care trăiesc din Specularea altora sub acoperirea 
„Economiei de Piaţă Capitaliste”: Burse de Valori, Instituţii 
Economico-Financiare Mondiale, Guverne ale Superputerilor 
Globale, Corporații etc.

 - Cei care nu au niciun Aport Socio-Economic Util: cei 
care susţin Activităţi Futile.

 - Cei care tipăresc Bani de Hârtie cu care achiziţionează 
Resurse Vitale Reale.

 - Cei care conduc Războaie Neocolonialiste.
 - Cei care Intermediază între Producători şi Consumatori 

exclusiv în Interes Individual, beneficiind de cote exagerate de 
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Profit pe seama ambelor categorii.
 - Cei care sub patronajul Partidismului difuzează o 

falsitate precum Democraţia, scopul lor fiind de fapt PROPRIUL 
INTERES, al lor şi al  familiilor lor.

Ca oriunde, alegerile în loc să fie selecţii ale 
reprezentanţilor, au devenit câmpul de luptă al candidaților 
de partid, o zonă pregătită pentru intervenția banilor ... a tot 
mai mulţi bani. Cu cât a devenit mai mare bogăția disponibilă 
concentrării în mâinile indivizilor, cu atât lupta pentru puterea 
politică s-a transformat într-o chestiune de bani.

 Oswald Spengler - „Apusul Occidentului”

 Prin Ideologia sa, Mişcarea Dacia pune la punct aceste 
categorii de Întunecaţi.

 Mişcarea Dacia militează pentru opusul 
PARAZITISMULUI: SIMBIOZA.

4.9.  EFECTUL DUNNING-KRUGER

 Efectul Dunning-Kruger este o eroare de apreciere în 
care persoane incompetente apreciază eronat competența lor ca 
fiind mult mai mare decât în realitate. Acest comportament se 
datorează incapacității persoanelor respective de a-și recunoaște 
nivelul lor, tocmai din cauza lipsei lor de cunoștințe în domeniu.

 Dunning și Kruger afirmă că, într-un anumit domeniu, 
cei incompetenți:

1. vor tinde să-și supraestimeze propriul nivel de 
competență;

2. nu vor recunoaște înalta competență a celor competenți 
în realitate;

3. nu-și vor da seama de propria lor incompetență;
4. vor recunoaște propria incompetență anterioară după 
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ce vor dobândi un nivel înalt în domeniul repectiv.[44] 

Din păcate, „marea majoritate” a Omenirii este sub acest 
Efect, impulsionată de „Principiile Democratice”.

 Până ce nu se va renunţa la acestea în favoarea 
PRINCIPIILOR MERITOCRATICE ILUMINISTE, Omenirea va 
fi destinată Extincţiei, deoarece se încalcă Principiul Perfecţiunii 
(„Celui Mai Bun”).

4.10. TESTE DE PERSONALITATE MYERS-
BRIGGS

 Testele de personalitate MYERS-BRIGGS şi altele 
complementare acestora sau nu, vor fi instrumente importante 
în viitor pentru întregirea Profilului Individual şi, concret, 
a Certificatului Individual de Competenţe, prevăzute a fi 
implementate de Meritocraţia Iluministă.

 Comunitatea are nevoie de indivizi reprezentând toate 
tipurile de Personalitate, Temperament, Inteligenţă, Competenţă; 
esenţa Meritocraţiei Iluministe este că „fiecare trebuie să facă 
ceea ce ştie mai bine şi conform talentului înnăscut”. Numai astfel 
se poate asigura o Devenire accelerată la maxim a Individului 
şi Comunităţii pentru atingerea Maximului Potenţial Înnăscut şi 
pentru Maximul Bine Comun.

 Indicatorul de tip Myers-Briggs este un instrument bine 
cunoscut pentru determinarea tipului de personalitate. Se bazează 
pe modelul psihologic Jungian al celor 4 dihotomii, a căror 
combinaţie conduce la 16 tipuri de personalitate: ESTJ, ISTJ, 
ESFJ, ISFJ, ESTP, ISTP, ESFP, ISFP, ENTJ, INTJ, ENTP, INTP, 
ENFJ, INFJ, ENFP și INFP.
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Dacă sunteți interesaţi de descrieri detaliate ale celor 16 
tipuri vizitați acest site web:

www.personalitypage.com

Un test gratuit poate fi găsit la:

http://www.humanmetrics.com/cgi win / JTypes2.asp

În zilele noastre psihologii au dezvoltat aceste teste, unii 
introducând în analiză și „Identitatea”. Conform acestora, acest 
aspect stă la baza tuturor celorlalte, arătând cât de încrezători 
suntem în abilitățile și deciziile noastre. 

Și acest tip de test este gratuit și poate fi accesat la:

https://www.16personalities.com/ro/test-de-personalitate-gratuit

Cunoaşterea Psihicului Omenesc poate avea o influenţă 
extraordinară asupra vieții noastre, ca să nu mai spunem că, ţinând 

Extravertit E I Introvertit
Intuitiv N S Senzitiv
Raţional T F Sentimental

Judecător J P Perceptiv

Extravertit E I Introvertit
Intuitiv N S Senzitiv
Raţional T F Sentimental

Judecător J P Perceptiv
Asertiv A T Turbulent
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cont de „As Above, so Below”, putem accesa şi cunoaşte Mintea 
Universului (Psiho-Cosmos). Lipsa unor Cunoştinţe elementare în 
acest domeniu ne poate transforma în drone ușor de manipulat sau 
în zombi consumatori. Folosită pozitiv, ea poate transforma lumea 
noastră și relațiile noastre cu ceilalţi. Ne poate ajuta să aflăm ce 
ființă minunată, talentată, unică „doarme” înăuntrul nostru. Scopul 
oricărei stări bune și sănătoase ar trebui să fie folosirea psihologiei 
pozitive pentru eliberarea eroului cavaleresc, talentat în noi și 
pentru eliminarea forțelor psihologice negative din viața noastră.

Temperamentele Keirsey
În strânsă legătură cu tipurile de personalitate Myers-

Briggs se găsesc temperamentele concepute de David Keirsey. 
În timp ce Myers-Briggs se axează pe dihotomia Extraversiune 
vs. Introversiune, Keirsey a pus accentul pe Senzație vs. Intuiție, 
adică dacă „procesăm lumea perceptual sau conceptual”.

David Keirsey a creat pe baza celor 16 tipuri de personalitate 
patru grupuri numite Gardienii, Artizanii, Raționaliștii și Idealiștii.

Gardienii
SJ

Artizanii
SP

Raționalii
NT

Idealiștii
NF

ESTJ
Supervizorii

ESTP
Promotorii

ENTJ
Mareşalii

ENFJ
Profesorii

ISTJ
Inspectorii

ISTP
Artizanii

INTJ
Spirite

Superioare - 
Mastermind

INFJ
Consilierii

ESFJ
Furnizorii

ESFP
Interpreţii

ENTP
Inventatorii

ENFP
Campionii

ISFJ
Protectorii

ISFP
Compozitorii

INTP
Arhitecții

INFP
Vindecătorii

Obiectivul 
primar:

Căutarea
Securității.

Obiectivul 
primar:

Căutarea
Senzaţiilor.

Obiectivul 
primar: 

Căutarea de 
Cunoștințe.

Obiectivul 
primar:

Căutarea 
Identității.

Cca. 45%
din populație.

Cca. 35%
din populație.

Cca. 10%
din populație.

Cca. 10%
din populație.
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Analizând datele prezentate în tabel constatăm că tipurile 
de Senzație reprezintă în total aproximativ 80% din populație! 
Astfel, Intuitivii reprezintă doar aproximativ 20% din populație 
și se află într-o minoritate copleșitoare. Sincer, dacă ar fi invers, 
Pământul ar fi un loc mult mai bun. Lumea este așa cum este 
pentru că are atât de puțini Intuitivi. Avem prea mulți căutători de 
Senzație și de Securitate și prea puțini căutători de Cunoaștere și 
Identitate.

Capitalismul este sistemul economic al căutătorilor de 
Senzație. „Majorităţii Democratice” îi plac telefoanele, filmele de 
acțiune și jocurile video: viteză, bang-bang, emoție și excitație.

Democrația, subjugarea, abrahamismul, sunt ceea ce 
doresc cei ce caută Securitate.

 Ceea ce trebuie subliniat, este că încadrarea fiecărui individ 
într-o categorie sau alta, nu e „bătută în cuie”, oricine putând să 
se repoziţioneze, în anumite limite, sau să se echilibreze, accesând 
Cunoaşterea!!! 

 Cei care nu o vor face vor acţiona împotriva Legilor 
Universale ale Devenirii (Becoming) şi vor fi destinaţi „reluării 
ciclului infernal al materiei”.
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4.11.    FREE SOURCE

Cine cunoaşte Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia, 
ştie că noi milităm în acestă fază pentru Open Source, dar şi că 
avem în vedere „imediat ce va fi posibil”... FREE SOURCE. Nu 
întâmplător, am publicat pe peretele Facebook al Mişcării Dacia 
interviul luat de Mișcarea 5 Stele lui Richard Stallman care 
militează pentru „software liber în ţări libere”:

http://www.beppegrillo.it/2013/03/passaparola_-_
libero_software_in_libero_stato-_richard_stallman.
html#commenti 

 Mulţi vor sări din scutece, deoarece asta ar însemna 
nu numai software liber, ci TOTUL LIBER, cu trimiterea „în 
amintire” a DREPTULUI DE AUTOR!? Bineînţeles că în actuala 
paradigmă, a lăsa pe cineva fără „drepturi de autor”, ar însemna 
deseori să-l lipseşti de mijloace de subzistenţă, dar în condiţiile unei 
NOI PARADIGME, acest pericol nu există, deoarece STATUL 
PUTERNIC îşi asumă responsabilitatea atât pentru „lucrătorii 
culturali”, cât şi pentru „lucrătorii ştiinţifici”, al căror MERIT 
va fi răsplătit corespunzător. Singurii care trebuie să dispară, 
conform acestei noi paradigme, sunt MONOPOLIŞTII care au pus 
stăpânire pe drepturile de autor, în scopul PROFITULUI. Evident 
că implementarea acestui concept, implică UNIVERSALIZAREA 
sa, care este posibilă, de dată ce Stallman o profetizează (vezi 
Principiul Suficientei Raţiuni/Motivări - PSR).

Dacă cineva are dubii în legătură cu „spiritul free source”, 
îl invităm să mediteze asupra SOLIDARITĂŢII UMANE şi 
ETICII SOCIALE!!!

„Dreptul de autor” este dobândit pe baza unei pregătiri 
anterioare, susţinute material în NOUA PARADIGMĂ de către 
STATUL PUTERNIC şi are ca punct de plecare, în general, 
cunoştinţe anterior dobândite prin EDUCAŢIE STATALĂ, 
prin care se accesează elementele constitutive ale „contribuţiei 
personale”... deci, din punct de vedere moral, nu sunt probleme. 
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La nivel global, ţările dezvoltate, care am văzut că-şi bazează 
prosperitatea pe RESURSELE ALTORA sustrase de-a lungul 
timpurilor, au obligaţia morală de a „da înapoi”, eventual cu 
dobândă.

Acest comportament este cu atât mai recomandabil, cu cât 
„bunăstarea singularului este asigurată prin bunăstarea întregului”, 
care estre o LEGE NATURALĂ.

4.12.  MULTICULTURALISM

Se vorbeşte astăzi tot mai frecvent despre 
MULTICULTURALISM în contextul actualei INVAZII EPOCALE 
A EUROPEI, emiţându-se tot felul de judecăţi şi opinii. Iată în 
continuare poziţia Mişcării Dacia, bazată pe RAŢIUNE după cum 
ne direcţionează ILUMINISMUL, ci nu numai pe SENTIMENTE 
şi EMOŢII cum procedează „majoritatea democratică”:

RAŢIUNEA este nemuritoare, restul e muritor.
Pitagora

Cei mai mulţi oameni trăiesc mai degrabă conduşi de 
SIMŢURI, decât de RAŢIUNE.

Thomas Aquinas

RAŢIUNEA nu va fi niciodată populară. PASIUNILE 
şi SENTIMENTELE pot deveni populare, dar RAŢIUNEA 
va rămâne întotdeauna numai proprietatea unor INDIVIZI 
EMINENŢI.

Goethe

Nihil est sine ratione. There is nothing without a reason. 
Nimic nu e fără RAŢIUNE.

Leibniz
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Pentru înţelegerea poziţiei Mişcării Dacia, este necesară 
clarificarea unor concepte, evenimente istorice, acţiuni ale Elitei 
şi realităţi socio-economice şi geostrategice trecute şi prezente. 
Pentru început, urmăriţi această demonstraţie RAŢIONALĂ:

De ce Emigraţia este un Rău: explică Roy Beck
https://youtu.be/yIJh8D4vhFA 

RASISMUL

Mişcarea Dacia respinge RASISMUL deoarece este în 
opoziţie cu Principiul Fundamental: OPORTUNITĂŢI EGALE 
PENTRU TOŢI COPIII.

Cu toate astea, noi afirmăm conceptul de UNITATE ÎN 
DIVERSITATE, deoarece în mod RAŢIONAL, dacă Natura a creat 
rase diverse în spaţii geografice diverse, a făcut-o RAŢIONAL: 
este clasic de-acum conceptul „Brazii nu cresc la Tropice, iar 
Bananele nu se culeg în zona Cercurilor Polare”.

Pentru Mişcarea Dacia, adevăraţii RASIŞTI sunt cei 
care favorizează EMIGRAŢIA SĂLBATICĂ, deoarece se 
pricepe tot mai mult că în spatele acestora sunt CAPITALIŞTII, 
PRIVILEGIAŢII, GLOBALIZATORII, IMPERIALIŞTII, 
MONOPOLIŞTII, BANCHERII, care au nevoie de ARMATA 
PROLETARILOR DE REZERVĂ, de NOII SCLAVI, care se 
mulţumesc cu salarii mai mici, care nu se vor organiza în sindicate, 
care sunt condiţionaţi de Religii de Submisiune ş.a.m.d.

 Nimeni nu se preocupă de soarta ţărilor deja Subdezvoltate, 
„golite” de cei mai tineri şi competenţi cetăţeni!?

 Însăşi pretenţia INTEGRĂRII altor populaţii este 
RASISTĂ, deoarece afirmă subliminal superioritatea propriei 
culturi. De ce unul nu poate să fie mândru că e Somalez, sau 
Român prin naştere? De ce trebuie INTEGRAT? Aaaa, menţinerea 
Identităţii Etnice poate fi un pericol pentru Cultura Autohtonă? 



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 135

Atunci nu mai sprijiniţi Multiculturalismul!
Fenomenul ARMATEI PROLETARILOR DE REZERVĂ 

nu este nou. Este suficient să amintim romanul lui John Steinbeck 
„The Grapes of Wrath” ce ne prezintă aşa ceva în ţara „Garantului 
Mondial al Progresului”: Statele Unite ale Americii.

SUA este, să nu uităm, un exemplu de 
MULTICULTURALISM produs în special de NEGRIERII ce 
alimentau Piaţa Muncii (pentru ei Omul era şi este o MARFĂ) 
pentru plantaţiile de bumbac, iar mai apoi pentru alte munci grele 
şi prost retribuite.

PLANUL KALERGI

Omul viitorului va fi de rasă mixtă. Rasele de astăzi 
vor dispărea treptat datorită dispariției spațiului, timpului 
și prejudecăților. Rasa eurasian-negroidă a viitorului, 
asemănătoare cu egiptenii vechi, va înlocui diversitatea 
popoarelor cu o diversitate de indivizi. [...]

În loc să distrugă evreimea europeană, Europa, împotriva 
propriei voințe, a rafinat și a educat acest popor într-un viitor 
popor-lider prin acest proces de selecție artificială. Nu e de 
mirare că acest popor, care a scăpat din închisoarea ghetoului, 
s-a dezvoltat într-o nobilime spirituală a Europei. Prin urmare, 
o Providență plină de dragoste a oferit Europei o nouă rasă 
de nobilitate prin harul spiritului. Acest lucru s-a întâmplat 
în momentul în care aristocrația feudală a Europei a devenit 
dărăpănată și datorită emancipării evreiești.[45]

Acest Plan Masonic stă la baza actualei Uniuni Europene, 
Kalergi fiind principalul promotor. Este evident că referirile 
acestuia la „emanciparea evreiască” şi „nobilimea spirituală” sunt 
elocvente manifestări RASISTE, anti-europene, promovând teza 
absurdă a „poporului ales”. Noi nu facem nicidecum apologia 
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nazismului sau fascismului, dar nu e exclus ca astfel de cuvinte 
să fi favorizat Holocaustul evreiesc de mai târziu. Specificăm 
pentru necunoscători, că nu a fost pentru prima oară în Istorie 
şi singura locaţie unde „poporul ales” a avut de suferit datorită 
„autoghetizării şi supraevaluării în raport cu autohtonii”, împinşi 
fiind de o Religie retrogradă.

Semnificativ este şi faptul că unii evrei (vezi liderii şi 
finanţatorii unor diverse ONG-uri de mare relevanţă internaţională) 
promovează Multiculturalismul, dar nu şi „acasă la ei”!? Celor ce 
ne pot bănui se anti-semitism, le aducem la cunoştinţă că mulţi 
dintre Mentorii Mişcării Dacia şi chiar şi unii Illuminati sunt 
de origine evreiască. Ceea ce-i caracterizează însă pe toţi, este 
Respingerea Religiei Iudaice şi a celorlalte derivate din aceasta şi 
îmbrăţişarea Ateismului sau Gnosticismului.

Principial, Mişcarea Dacia nu are nimic împotriva 
„amestecului natural de rase” de dată ce garantăm Oportunităţi 
Egale, dar nicidecum nu sprijinim „rapide acţiuni forţate” sub 
impulsul ECONOMIEI DE PIAŢĂ CAPITALISTE.

The Kalergi Plan - White Genocide?
https://youtu.be/hw5u883ypg4 

„SOCIETATEA CIVILĂ”

Expresia comună a aşa-zisei Societăţi Civile sunt 
ORGANIZAŢIILE NON GUVERNAMENTALE (O.N.G.).

Principial, Mişcarea Dacia consideră aceste organizaţii în 
teorie Non-Profit, ca o apariţie datorată STATULUI LIBERAL 
SLAB.

Cum Mişcarea Dacia militează dimpotrivă pentru un STAT 
PUTERNIC MERITOCRAT-ILUMINIST, poziţia noastră nu mai 
are nevoie de alte argumente, doritorii putând citi pentru lămuriri 
„Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI 



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 137

COPIII”.
În Marea Mediterană unde acţionează o sumedenie de astfel 

de ONG-uri, s-a demonstrat cu probe indubitabile şi sunt în curs 
anchete judiciare pentru „Favorizarea Emigraţiei Clandestine”, 
ba chiar „Colaborare cu Traficanţii de Fiinţe Umane”. Au început 
a fi percepute drept „Taxiuri pentru Emigranţi”, „Noii Negrieri” 
care contribuie voit sau nu, în mod substanţial la creşterea Dreptei 
Extreme pe tot continentul. S-au dezvăluit totodată finanţatori ai 
acestor organizaţii de talia lui Soros. ONG-urile sunt considerate 
tot mai mult drept DESTABILIZATOARE dacă ţinem cont de 
gravele consecinţe socio-economice ale Emigraţiei Necontrolate 
în ţările cu deschidere la Marea Mediterană, în special Italia şi 
Grecia.

Menţionăm că aceste organizaţii ale „societăţii civile” sunt 
protagoniste şi ale altor „strategii destabilizatoare” favorizând 
diviziunile sociale în chestiunile Feminismului, Genderismului, 
Drepturilor Omului, Exportului de Democraţie, „Primăverilor 
Portocalii” ş.a.

Mişcarea Dacia consideră că aceste organizaţii trebuie să 
dispară, atribuţiile acestora urmând a fi trecute în sarcina permanentă 
a STATULUI PUTERNIC pe bază de COMPETENŢĂ, ci nu pe 
bază de AUTO-REFERENŢIERE ca azi.

Un Stat ce nu răspunde necesităţilor cetăţenilor e destinat 
dispariţiei.

„Adevărul despre ONG-uri” - subtitrare engleză
https://youtu.be/dP4rYgJKo_w

IMPACTUL CULTURAL-RELIGIOS

Promotorii Multiculturalismului îşi motivează acţiunile cu 
„necesitatea integrării altor populaţii pentru susţinerea Creşterii 
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Economice ţinând cont de rata nesatisfăcătoare a natalităţii în 
ţările europene”.

În primul rând, Creşterea Economică este pentru Mişcarea 
Dacia o Aberaţie ce nu ţine cont de Epuizabilitatea Resurselor şi 
de Grava Incidenţă a Creşterii Nesustenabile asupra Mediului: 
Apa, Solul şi Aerul.

Mişcarea Dacia are la Principii DESCREŞTEREA 
FERICITĂ, deci iată căzut primul argument, ca să nu mai vorbim 
de SUPRAPOPULAŢIE căreia trebuie să i se găsească SOLUŢII 
RAŢIONALE.

În al doilea rând, nici măcar „Garantul Mondial al 
Progresului”, SUA, ţara cu cel mai ridicat nivel de Bunăstare 
(Welfare) nu a reuşit în sute de ani să atenueze complet 
Resentimentul Foştilor Sclavi de Plantaţii şi să realizeze complet 
o INTEGRARE a lor. În zilele noastre e cu atât mai improbabilă 
INTEGRAREA noilor imigranţi, cu cât ISLAMISMUL 
(majorităţii acestora, dar şi ai adepţilor celorlalte Religii Majore) 
s-a radicalizat alimentând TERORISMUL INTERNAŢIONAL 
DE MATRICE ISLAMISTĂ.

https://youtu.be/SRbyDdyNa_Y

Tot mai multe ţări occidentale au devenit sediul unor 
ghetouri islamice unde tronează Sharia. Tot mai multe manifestaţii 
pro-islam se desfăşoară sub oblăduirea unor pretinse Drepturi la 
Libertatea Religioasă. Moscheile se înmulţesc precum ciupercile, 
unele devenind adevărate Focare de Radicalizare Islamică. 
Permisivitatea criminală a guvernanţilor occidentali se bazează 
nefondat pe credinţa că „Islamismul e o Religie a păcii”!?!? Asta, 
când soarta „necredincioşilor” este foarte clar descrisă în Coran. 
Se permite cu nonşalanţă manifestarea unui spirit de superioritate a 
unei religii abrahamice retardată care a frânat evoluţia popoarelor. 
E suficient să luăm act că nu există niciun mare om de ştiinţă 
islamist în istoria recentă a acestor ţări. Această permisivitate 
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este favorizată de celelalte religii abrahamice (iudaismul şi 
creştinismul), deoarece o îngrădire a manifestării Islamismului în 
Spaţiul Public, ar conduce automat şi la îngrădirea lor, aşa cum 
prevede NUMAI Mişcarea Dacia.

Mişcarea Dacia are ideile clare în legătură cu Accesul 
Religiilor Majore în Viaţa Socio-Economică, având la Principii 
negarea acestuia:

Religia este o chestiune individuală ce nu are acces în 
viaţa socio-economică a statelor laice.

Din punct de vedere cultural, aproape că nu poate exista 
un „schimb”, deoarece Cultura este îngrădită tocmai de Islamism, 
asemenea altor Drepturi Fundamentale al Omului, cum ar fi 
Poziţia Femeii în Societatea Islamică. Despre aşa ceva nu o să 
auziţi de vreun protest al FEMINISTELOR „Politically Correct” 
din „societatea civilă” care sprijină Multiculturalismul. De ce 
oare???

Arch Enemy - No Gods, No Masters /w lyrics
https://youtu.be/Yfe2LUdidqo 
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IMPACTUL IGIENICO-SANITAR

În vreme ce vaccinarea copiilor europeni este obligatorie 
pentru a accede la Şcoală, intră în Europa sute de mii de persoane 
purtătoare a diverse Boli Specifice altor meridiane, nevaccinaţi, cu 
diverse afecţiuni transmisibile de la om la om, punând în pericol 
Starea de Sănătate a Autohtonilor, după cum se verifică deja în 
zeci de cazuri.

Imigranţii care cu chiu cu vai ajung să presteze munci în 
agricultură ca Armată Proletară de Rezervă, sunt ţinuţi în condiţii 
igienico-sanitare execrabile ce favorizează degradarea stării de 
sănătate a acestora, cu repercusiuni evidente asupra Stării Generale 
de Sănătate a tuturor cetăţenilor.

Nimeni dintre guvernanţi nu ţine cont de faptul că marea 
majoritate a emigranţilor sunt bărbaţi tineri, needucaţi, sub 
influenţa unor tradiţii arhaice în ceea ce priveşte relaţia cu sexul 
opus, ce cad tot mai frecvent „victime ale hormonilor”, agresând 
şi violând inclusiv femei bătrâne. În mod sigur guvernanţii cunosc 
toate astea, dar se fac că plouă, că doar le face Jocul Strategiei 
Tensiunii: „dau de lucru majorităţii democratice” ce rămâne 
incastrată de Frică şi Ură Etnică, uitând că are potenţialul de a 
schimba prin forţă Guvernarea Psihopatică actuală.

GEOPOLITICA

Pentru a pricepe ce state stau în spatele Multiculturalismului 
din această perspectivă, e suficient să răspundem la întrebarea: 
CUI PRODEST?

ŢĂRILE MUSULMANE îşi pot asigura prin această 
Migraţie Masivă superioritatea propriei religii într-o Europă „cu 
pantalonii în vine”.

SUA care e deja o ţară Multietnică şi fără Identitate 
Naţională, acţionează conform zicalei: „să moară şi capra 
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vecinului”, ca să nu mai vorbim de „concurenţa economică” 
ce e pusă la punct. Aşa-zisele „Primăveri Arabe”, ca şi aşa-zisa 
Revoluţie din ţările ex-comuniste au avut loc pe placul „Garantului 
Mondial al Progresului”, principalul autor al GLOBALIZĂRII 
ce se traduce în „libera circulaţie a Capitalurilor şi Persoanelor”. 
Bineînţeles că Persoanele au restricţii deosebite când e vorba 
despre ei!?

RUSIA IMPERIALIST-OLIGARHICĂ e interesată mai 
mult de BIPOLARISM decât de MULTIPOLARISM şi nu uită că 
Europa a încercat să o subjuge cu puţin timp în urmă. Totodată, 
Rusia este şi ea un Imperiu Multietnic, aşa că din nou avem „capra 
vecinului” în discuţie.

Ca şi SUA, Rusia e o mare producătoare de Armament şi 
are nevoie de Piaţă de Desfacere şi de Conflicte Militare... dar la 
alţii acasă, nu la ei. Nu contează că Războaiele produc Refugiaţi, 
că oricum aceştia nu vor veni la ei, sau chiar dacă ar vrea, nu 
ar putea, datorită „pumnului de fier” al Kremlinului în această 
chestiune.

CHINA a devenit în scurt timp o mare putere economică 
şi militară care-şi extinde rapid influenţa pe plan global, devenind 
principalul Producător de Bunuri. Cu masa monetară disponibilă 
ce a crescut vertiginos pe seama propriilor cetăţeni şi cu aportul 
capitalului străin, achiziţionează tot ce-i este la îndemână, întregi 
sectoare ale economiei occidentale fiind deja în mâna lor. Nu le-ar 
displace deci o Armată Proletară de Rezervă ieftină şi lipsită de 
drepturi, de dată ce au căpătat experienţă chiar cu proprii cetăţeni.

ŢĂRILE AFECTATE DE EMIGRAŢIA ÎN MASĂ

Adepţii Multiculturalismului condamnă vehement pe 
opozanții acestuia, acuzându-i de lipsă de umanitate, rasism, 
fascism şi alte bazaconii, uitând să ţină seama de soarta ţărilor de 
unde se emigrează!?
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Ţările Subdezvoltate (deja) sunt lipsite tocmai de Forţa de 
Muncă Tânără şi Capabilă. Cum vor putea acestea să se ridice din 
stadiul deja tragic în care se află? Unde este BUNĂTATEA DE 
SUFLET a „societăţii civile”???

Şi România este din păcate în această categorie, fiind ţara 
cu procentul cel mai însemnat de emigraţi. Totodată, prin diverse 
programe de tipul ERASMUS, toată „crema intelectuală” a ţării 
este destinată ori exploatării de către Multinaţionale, ori sustrasă 
de-a binelea.

Oare nimeni nu realizează EFECTELE PE TERMEN 
LUNG ale acestei situaţii?

 Cum de nimeni din „societatea civilă” nu pricepe că 
adevăratele responsabile al Masivei Migraţiii Clandestine sunt 
RĂZBOIUL şi PARADIGMA LIBERAL-GLOBALISTĂ şi că 
împotriva acestora trebuie „ieşit în piaţă”?

 Cum de ONU nu mişcă un deget în această direcţie?
 Cum de Bisericile Abrahamice şi Orientale nu excomunică 

reprezentanţii Elitei Imperialismul Militarist?
 Cum de guvernele adepte azi ale principiilor Corectitudinii 

Politice (Politically Correctness), sunt şi cele mai mari producătoare 
de ARMAMENT care alimentează toate Focarele de Război?

 Mai are cineva dubii că nu trăim într-o Lume Psihopatică, 
condusă de o Elită Psihopatică???

CONCLUZII

Ţinând cont de această scurtă prezentare a Dedesubturilor 
Multiculturalismului şi Consecinţelor acestuia, tragem următoarea 
Concluzie:

Până ce nu se va pune capăt Capitalismului, Globalizării, 
Paradigmei Stâpăn-Sclav, Neocolonialismului, Oligarhiei 
economico-financiare, Partidismului, Liberalismului, 
Imperialismului, Militarismului, Războaielor şi tot ce mai combatem 
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noi la Mişcarea Dacia, Omenirea e destinată EXTINCŢIEI, 
deoarece contradicţiile produse de actuala Paradigmă Socio-
Economică vor conduce la IMPLOZIA SISTEMULUI cu 
consecinţe grave, deoarece Conducerea Psihopatică nu va ceda 
Puterea de bună voie şi sub impulsul Raţiunii, ci ne va antrena 
iresponsabil într-o spirală crescătoare a Violenţei.

 Mişcarea Dacia este singura mişcare ce combate Raţional, 
Coerent şi Complet aceste Tare ale societăţii omeneşti.

 Mişcarea Dacia nu combate Efecte Izolate cum se petrece 
cu ceilalţi, ci denunţă Cauzele în toată complexitatea lor şi dă 
Soluţii conforme ILUMINISMULUI.

 Combaterea unor Efecte Izolate face jocul Sistemului, 
deoarece până ce nu se demolează Paradigma, „Şopârla îşi va 
regenera coada”.

„The Manufactured Destruction of Europe”
https://youtu.be/Zx1T120m7Oc 

4.13.  NOMADISMUL

 Omul a fost Nomad încă de la Începuturile sale ca Animal 
Social. În postura iniţială de Culegător, în căutarea Hranei pe care 
i-o oferea Natura înconjurătoare fără propria intervenţie, Omul 
Preistoric parcurgea distanţe mari în timp scurt. Cu timpul a 
înţeles că se poate stabiliza, evitând pericolele unei mişcări pline 
de neprevăzut, CULTIVÂNDU-ŞI HRANA şi devenind astfel 
AGRICULTOR. Astfel se explică de ce Omul are un intestin 
de ERBIVOR. Nereuşind să-şi procure hrană corespunzător 
necesităţilor tot mai mari şi „învăţând” de la fiarele carnivore, 
Omul a devenit şi VÂNĂTOR CARNIVOR. Cu timpul, a priceput 
că ar fi mai bine să nu mai alerge după vânat riscându-şi viaţa şi 
a DOMESTICIT animalele care, pe lângă Hrană, le asigurau Piei, 
Blănuri şi Oase necesare Supravieţuirii şi Creşterii Confortului. 
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 De atunci, Omenirea a făcut paşi imenşi făcându-şi viaţa 
din ce în ce mai confortabilă prin Cunoaştere şi Conştientizare, 
ajungând azi să stăpânească Ştiinţe, Tehnologii, a făcut progrese 
imense în plan Psihic cu Filosofia, Psihologia, Sociologia, 
Economia ş.a.m.d. 

 Omul îşi poate azi asigura Necesarul Supravieţuirii şi 
Evoluţiei cu eforturi minime, Noile Tehnologii şi Cunoştinţe 
conducând la concepte precum cel al Mişcării Dacia: „Muncă mai 
puţină şi pentru toţi”. Devine evident că Nomadismul nu mai este 
azi justificat RAŢIONAL, ci a rămas ca o SECHELĂ A OMULUI 
PRIMITIV.

 Cum Mişcarea Dacia are printre motto-urile sale „Nimeni 
nu trebuie lăsat în urmă” şi combate PARAZITISMUL, impune 
RAŢIONAL Eradicarea Nomadismului. „Impune” pare celor din 
„societatea civilă” un Autoritarism care limitează LIBERTATEA 
INDIVIDUALĂ, dar Mişcarea Dacia afirmă că „Libertatea 
trebuie acordată PENTRU CEVA, ci nu DE CEVA”. 

 Mişcarea Dacia afirmă că „Libertatea unuia se termină 
unde începe Libertatea altora” şi că singurul drept natural al 
omului este LIBERUL ARBITRU, restul fiind reglementat de 
Comunitate cu binomul DREPTURI - OBLIGAŢII.

 Astăzi, „societatea civilă” alimentează MITUL 
DREPTURILOR OMULUI, neţinând cont de OBLIGAŢIILE 
OMULUI CA ANIMAL SOCIAL!?

 „Societatea Civilă” nu scoate o vorbă împotriva 
Militarismului, Globalismului, Imperialismului, Capitalismului, 
Neocolonialismului, Toxicităţii Religiilor Majore (în special a 
Drepturilor Femeii încălcate grosolan), Privilegiului Ereditar, 
Proprietăţii Private, Repartizării Inechitabile a Resurselor Globale 
etc.

 Am insistat aici despre „societatea civilă”, dar lectura 
trebuie extinsă şi asupra GUVERNĂRII PSIHOPATICE a cărei 
„cârjă” este.
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 Mişcarea Dacia este singura mişcare ce nu se mulţumeşte 
cu condamnarea unor Particularităţi ale actualei Paradigme, ci o 
atacă INTEGRAL.

 Ω NOUA LUME nu va conserva NIMIC din actuala 
Lume!!!

 Mişcarea Dacia face o Sinteză Superioară: 
MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ.

4.14.  AMPRENTA AMBIENTALĂ A ANIMALELOR 
DOMESTICE ŞI DE COMPANIE

 Premisă: Mişcarea Dacia nu militează pentru nicio formă 
de FUNDAMENTALISM, inclusiv în domeniul ALIMENTAŢIEI, 
ci pentru Echilibru Raţional.

 Încercaţi să priviţi fotografii de acum puţine decenii în urmă 
şi altele actuale. Veţi constata fără dubiu (mai ales după ce ne citiţi 
pe noi) că oamenii graşi aproape că nu existau. Ce s-a întâmplat 
între timp? S-au schimbat radical obiceiurile alimentare sub 
impulsul CONSUMERISMULUI impus de Sistemul Psihopatic.

 Sedentarismul, favorizat de noile tehnologii şi ocupaţii 
axate în special pe Servicii, şi-a adus şi el contribuția însemnată 
la aceasta şi ar fi trebuit ca oamenii să-şi adapteze obiceiurile 
alimentare pentru contracarare. 

 Acestea reprezintă, însă numai „o faţă a monedei”, 
deoarece cauza proliferării obezității la nivel mondial constă în 
Culturile Agricole Intensive Chimizate şi CARNEA provenită din 
Industria Alimentară, tot mai „îmbogăţită” de Vitamine, Hormoni 
şi Antibiotice în vederea creşterii „PROFITULUI a puţini în dauna 
celor mulţi”. La acestea se adaugă concentraţii tot mai importante 
de Exfoliante, Antiparazitare, Stimulatoare de Creştere ş.a.m.d. 
cu grave consecinţe asupra Stării de Sănătate, necontemplate de 
Capitaliştii preocupaţi exclusiv de PROFIT şi CREŞTERE.

 Totul până aici este cunoscut de multă lume, care nu 
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cunoaşte însă nimic despre AMPRENTA AMBIENTALĂ A 
ANIMALELOR DOMESTICE ŞI DE COMPANIE.

 Studii Ştiinţifice arată că Echilibrul Carbonului este grav 
afectat de Fermele Industriale de Animale: beneficiile consumului 
de carne sunt mult mai mici în raport cu Daunele Ireversibile 
asupra Ambientului. Nu o să insistăm cu detalii decât în mică 
măsură, acestea fiind uşor accesibile pe Internet.

 Apele, Solul şi Aerul sunt poluate grav de produsele 
chimice folosite şi de dejecţiile infestante, consumul de apă devine 
tot mai Nesustenabil, calitatea cărnii tot mai slabă (discontizare) 
ş.a.m.d.

 În ceea ce priveşte Animalele de Companie, e suficient 
să arătăm că multe miliarde de euro sunt facturate în ţările 
„dezvoltate”, fără a produce un Efect Social relevant. Aceste 
resurse financiare şi-ar găsi o utilizare mult mai RAŢIONALĂ 
pentru Interesul General.

 Omenirea este prea „deplasată” spre Emotiv, Senzorial şi 
prea puţin spre Raţional.

 Distribuirea Tipurilor de Personalitate demonstrează pe 
deplin această afirmaţie. Menţionăm că această situaţie poate fi 
răsturnată şi echilbrată prin… CUNOAŞTERE.

 Repetăm că nu susţinem Fundamentalisme de niciun 
fel, dar o restabilire a Echilibrului Natural este urgent necesară: 
trebuie să ne întoarcem la o alimentaţie sănătoasă, să eliminăm 
excesele consumeristice, să ecologizăm fermele de animale, 
să nu proliferăm animalele de companie, să sprijinim şi Mica 
Agricultură şi Zootehnie Individuală ş.a.m.d. în beneficiul nostru 
viitor, în Interesul General.

„La Surconsommation” - Supraconsumul/Consumerismul:
https://youtu.be/ewaRvYAcMNo 
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4.15. DESPRE CREIER

 „CREIERUL TREI ÎN UNU” - (The Triune Brain) 

Motivul pentru care comportamentul uman este atât 
de ciudat este că nu avem unul, ci trei creiere! Cele trei creiere 
sunt incompatibile și deși încearcă să lucreze împreună, deseori 
eșuează.

„The Triune Brain” este ipoteza neurologului Paul 
MacLean.

MacLean spune despre cele trei creiere că funcționează 
ca „trei computere biologice interconectate, fiecare cu propria 
sa inteligență specială, propria subiectivitate, propria percepţie a 
timpului și spațiului și propria memorie.”

Creierul 1 - cel mai mic și cel mai timpuriu creier - este 
creierul reptilian: creierul stem și cerebelul.

Creierul 2 - cel de-al doilea strat evolutiv - este vechiul 
creier de mamifere: sistemul limbic.

Creierul 3 - stratul uman - este creierul neo-mamalian: 
neocortexul.

Deși toate creierele sunt interconectate de nervi (prin 
urmare, pot comunica între ele) ele par adesea să funcționeze 
autonom ca sisteme separate ale creierului, cu propriile lor 
capacităţi distincte.

În termeni simpli, o ființă umană este ca un crocodil 
(trunchiul cerebral reptilian), un cal (sistem limbic) și un 
computer (neocortex), toate legate împreună.

În termeni freudieni, Id-ul se raportează creierului 
crocodil, Ego-ul creierului calului și  Superego-ul creierului-
computer.

În termenii Jungieni, „Umbra” este creierul crocodil; 
„Ego”, „Persona” și „Anima / Animus” sunt sistemul limbic și 
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„Sinele” este calculatorul.
Creierul „trei în unul” corespunde foarte bine sufletului 

descris de Platon acum aproape 2.500 de ani. Partea Doritoare 
a Sufletului este legată de creierul crocodil (dorința de alimente, 
cucerire, sex și siguranță), Partea Spirituală a Sufletului 
(timusul) de sistemul limbic, iar Partea Rațională a Sufletului 
de „calculator”.

Cei mai mulți oameni nu depășesc nivelul Id / crocodil 
al existenței. 

Puțini oameni se ridică la înălţimile Rațiunii și Conștienței, 
alimentate de circuitele logice ale creierului-computer. Această 
arenă cea mai înaltă şi este exclusiv omenească - niciun alt 
animal nu are un „computer la bord” - și ironia este că puțini 
oameni știu cum să-l opereze. 

Omenirea foloseşte în cea mai mare parte creierele 
1 și 2 și rareori creierul 3. Acesta este adormit și „prăfuit” în 
majoritatea oamenilor, cum ar fi o bibliotecă  conținând toate 
cunoștințele cosmosului, dar care rămâne nevizitată. 

Creierul-calculator din păcate, nu domină creierele 
inferioare. Sistemul limbic - sediul  emoțiilor - de obicei 
deturnează funcțiile mentale superioare, adică Raţiunea este 
pusă în slujba Emoțiilor mai degrabă decât invers. În momente 
de mare stres sau de excitare sexuală, crocodilul se ocupă de tot, 
iar oamenii devin reptile care operează la nivelul instinctiv de 
bază.

Cu acest model al creierului, devine ușor să vedem de ce 
omenirea se poticneşte în a-și atinge potențialul.

Majoritatea oamenilor sunt blocați la nivelul 
crocodilului sau calului și nu se pot ridica la  nivelul rațional 
al supercomputerului intern. Realizarea Gnoziei / Cunoaşterii 
necesită cel mai complet creier care să lucreze la capacitatea 
maximă.

Publicitatea capitalistă vizează în mod necontenit 
sistemul limbic și chiar creierul reptilian. Reclama niciodată nu 
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face apel la neocortex, adică la argumente raționale.
Publicitatea nu te tratează ca pe o ființă Raţională, ci ca 

o mașină determinată în întregime de Sentimente și Dorințe care 
pot fi ușor manipulate pentru a vă face să doriți să cumpărați 
produsele promovate.

Sportul este extrem de popular deoarece se adresează 
direct creierului reptilian. Ce este boxul dacă nu pură violență 
ritualizată? Meciurile dintre echipele de fotbal rivale produc ură 
între fani și adesea aceasta produce violență în masă.

Mare parte din Divertisment este asezat pe marginea 
unui vulcan Emoțional și Instinctiv. 

Totul este Pâine și Circ. Oamenii, încă din Antichitate se 
distrau uitându-se la „gladiatori” ucigându-se unii pe alții.

Încă mai avem aceleași pofte ca vechii romani, dar le 
acoperim cu un strat de „civilizație” şi ne prefacem că suntem 
mai morali. În adevăr, suntem pur și simplu mai ipocriți. Când 
dai oamenilor șanse de a se comporta ca niște sălbatici, o fac 
invariabil.

Trăim într-o Lume de Joasă Speţă![33]

 Tu, cum te poziţionezi făcându-ţi o auto-analiză?
 
Cum te poziţionezi faţă de „Noii Dumnezei” ai 

Spectacolului, Sportului, Consumerismului, Politicii ş.a.m.d.??? 
… faţă de „The Last Bling King”?

„The Last Bling King”
https://youtu.be/oS74lPAvZss
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UNDELE CEREBRALE

 Acestea sunt de cinci tipuri distincte:
0) Undele Delta (0.5-4Hz): asociate cu somnul adânc 

și absența aparentă de vise. Aceste unde sunt strâns legate de 
NeConștient. Plantele pot avea un fel de activitate a undelor delta. 
Starea delta este atinsă din starea theta (deasupra acesteia), sau de 
starea nedefinită, neetichetată de sub ea. În termenii Jungieni, s-ar 
putea să ne referim la starea de frecvență nedefinită, ultra-joasă ca 
psihoid, prin care începem să intrăm în starea materială.

1) Undele Theta (4-7.5Hz): asociate cu somnul ușor și 
stările de vis REM. Aici, conștiința este legată mai curând de lumea 
privată a viselor decât de lumea viselor publice. Starea theta poate 
fi atinsă din starea alfa (deasupra ei) sau din starea delta (sub ea).

2) Undele Alpha (7,5-14 Hz): asociate cu relaxare 
profundă, cu „vise de zi”, meditație ușoară și așa mai departe. 
Aceste unde privesc intuiția, imaginația, vizualizarea, memoria, 
învățarea și concentrarea. Acestea au fost descrise ca fiind poarta 
către mintea subconștientă. Starea alpha poate fi atinsă din starea 
beta (deasupra acesteia) sau din starea theta (sub ea).

3) Undele Beta (14-40 Hz): asociate cu conștiința trezită 
și raționamentul conștient. De asemenea, legate de stres, anxietate 
și neliniște. Uneori privită ca purtător al „criticului interior”.

4) Undele Gamma (peste 40 Hz): acestea sunt de fapt 
unde de frecvență mai mare decât undele alfa și sunt asociate cu 
înțelegerea și abordarea iluminării (gnoză). Animalele se află în 
majoritatea cazurilor în starea alfa, cu „excursii” în beta, dar nu 
ajung niciodată la gamma. De fapt, numai oamenii mai „avansaţi” 
pot accesa gamma, iar majoritatea oamenilor sunt de fapt mult 
mai predispuși să coboare la alfa și mai jos decât să ajungă în 
apropiere de gamma. Un raționament mai înalt, adică activitatea 
intelectuală, este mult mai probabil să vă ducă la undele gamma, 
decât meditația orientală. În caz contrar, acesta din urmă vă va 
pune într-o stare asemănătoare cu zombie sau de plante, de aceea 
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vă duce de fapt departe de iluminare!

 Ridicaţi-vă frecvenţa undelor cerebrale deasupra 
„barierei” de 40 Hz!

4.16. ILUMINISMUL PITAGOREIC

 Suntem siguri că ştim ADEVĂRUL despre ILLUMINATI?
Nu cumva ne duce cineva cu „zăhărelul 

DEZINFORMĂRII”???

The Illuminati - The Movement, Revolution is Here - Intro-
duction

https://youtu.be/b7q92L1PdUI 

 Iată ce scriu Illuminati:

Mulți dintre cei care condamnă Illuminati sunt fasciști 
bogați, de dreapta, pro-monarhişti, care în prezent, sunt dezgustați 
de Revoluția franceză și se opun sloganului revoluționarilor 
inspirat de Iluminați: Libertate, Egalitate și Frăție. Dacă voi 
credeți că regele Ludovic al XVI-lea al Franței a fost un om 
minunat și nobil și că familiile aristocratice și elitele bogate ar 
trebui să conducă lumea, atunci ar trebui să luptați împotriva 
Illuminati. Dacă pe de altă parte, credeți că fiecare persoană 
ar trebui să aibă Oportunităţi Egale și ar trebui să meargă atât 
de departe în societate cât le permite Talentul, indiferent de 
averea, statutul și conexiunile sociale ale părinților lor și că nu 
ar trebui să existe Stăpâni și Sclavi, atunci ar trebui să sprijiniți 
Illuminati.

Da, căutăm să instituim o Nouă Ordine Mondială (NWO). 
Da, căutăm să răsturnăm Tiranii. Da, vrem să distrugem rețelele 
de Privilegii. Da, căutăm să eliminăm Religiile diabolice, cum ar 
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fi şi Creștinismul. Asta a fost întotdeauna misiunea Illuminati. 
Credeți că aspirația este rea? Dușmanii Illuminati sunt cei 
răi, cei care conspiră împotriva poporului. Illuminati caută să 
elibereze pe cei Îngroziți și Oprimați. Oricine nu împărtășește 
această aspirație este un dușman al poporului.

Cei care vorbesc împotriva Noii Ordini Mondiale și a 
Illuminati sunt „căţeii” Elitelor Privilegiate. Stabilirea unei 
Noi Ordini Mondiale este o certitudine dialectică. Libertatea 
va triumfa în cele din urmă. Elitele Vechii Ordini Mondiale 
(OWO) sunt sortite înfrângerii. Acestea sunt la Apusul zilelor 
lor. Este timpul ca oamenii obișnuiți să pătrundă în Lumina 
Soarelui. Vechea Ordine Mondială este axa răului. În special, 
clasa conducătoare a Americii și Marii Britanii sunt acelea care 
trebuie înlăturate dacă oamenii vor să fie liberi vreodată.”[33]

The Illuminati - The Movement, Revolution is Here - Secret 
Societies

https://youtu.be/_F_7AUpgUxc 

Pentru a înţelege mai profund Iluminismul Pitagoreic ce 
însufleţeşte Mişcarea Dacia, o să prezentăm în continuare câteva 
concepte de bază:

 - Universul este Matematic, este Raţional şi are ca Scop 
DEVENIREA / BECOMING (teleologia şi entelehia). Tot aşa, 
Omul e destinat a deveni Zeu. Scopul Iluminismului Pitagoreic 
este acela de a crea o Comunitate de Zei… de a înlocui IADUL 
actual de pe Pământ cu PARADISUL.

- Universul este alcătuit din Universul Dimensional şi 
Universul Adimensional ce se întrepătrund şi se completează 
reciproc: Corp şi Minte. La fel şi Omul: „As Above, so Below”

 - Universul poate fi asimilat unei Holograme, iar Omul ca 
un fragment al acesteia (As Above, so Below), înmagazinându-i 
toată Informaţia cu o Rezoluţie minoră atâta timp cât nu atinge 
prin Cunoaştere, Absolutul, Punctul Omega: când devine Zeu.
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 - Mintea (Adimensional) este „elementul primordial” 
fiind aceea care crează Corpul (Dimensional): Big Bang-ul nu s-a 
produs din Nimic cum afirmă ştiinţa materialist-empiricistă de azi, ci 
din MINTEA ADIMENSIONALĂ ŞI ETERNĂ. Materia rezultată 
din „Explozia Voluntară a Minţii” (Big Bang) nu e eternă şi tinde 
să se întoarcă în Mintea Universului îmbogăţindu-o permanent în 
Conţinut prin Actualizare: DEVENIRE/BECOMING. Se poate 
spune că Materia este Minte Materializată, iar Mintea, Materie 
Mentalizată. 

 Materia (Corpul) Moare, Mintea (Psihicul) e Eternă!
- Mintea Individuală creează Realitatea Subiectivă/

Individuală (Sleeping Dream), iar totalitatea Minţilor creează 
Realitatea Obiectivă/Comună tuturor (Walking Dream). Dacă 
în Realitatea Subiectivă/Individuală „poţi visa şi percepe ce 
vrei tu”, în Realitatea Obiectivă/Comună „te pui de acord cu 
toţi ceilalţi”. Astfel mai poate fi exprimat conceptul că „Mintea 
creează Materia”, sau „Universul Mental/Adimensional creează 
Universul Material/Dimensional”.

 - Universul e UNDĂ; cuprinde Cosinusuri ce 
caracterizează Universul Adimensional, fiind Simetrie şi Sinusuri 
ce caracterizează Universul Dimensional, fiind NeSimetrie, 
ambele raportate la „0”.

 - „0” nu este NIMIC, ci Suma Eternă în Echilibru a 
infinităţii monadice a Minţii Universului. La Big Bang Echilibrul 
„se rupe” formându-se Materia, care tinde a se întoarce în Minte.

 - Big Bang-ul nu „a fost odată”, ci este Etern… suntem în 
plin Big Bang.

 - Monadele sunt Suflete.
 - Găurile Negre sunt Suflete.
 - Universul e LUMINĂ (Fotoni) care decide prin Big 

Bang de a forma ŞI Materia, pentru a se Actualiza (a face noi 
experienţe), pentru a Deveni.

 - LUMINA are în Universul Adimensional două 
componente perpendiculare: Crononii asociaţi Timpului şi 
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Coranii asociaţi Spaţiului. Când se rupe perpendicularitatea „că 
aşa vrea Ea, Lumina, că e Raţională”, aceştia produc Spaţiu-Timp-
ul în Universul Dimensional.

Universul este făcut din Lumină. Blocurile fotonice ale 
Existenței cuprind perechi de unde sinus și unde cosinus, adică 
fiecare foton este o undă sinus cu o frecvență specifică, asociată 
cu o undă cosinus de aceeași frecvență.

Fotonii sunt Adimensionali. Existența Dimensională este 
creată atunci când Fotonii „se sparg”, iar undele lor sinus și 
cosinus se dezintegrează (adică intră în relații de fază asimetrice 
și non-ortogonale). Realitatea nu cuprinde decât Lumina și 
Lumina „Spartă”. Nu poate fi nimic altceva.

Mintea este Lumină. Gândurile umane sunt Fotoni de 
înaltă energie. Materia este un produs de energie scăzută, fotoni 
rupți (materia este făcută din „întuneric”, ca să spunem așa). 
„Involuția” Big Bang creează universul întunecat al materiei 
(lumina frântă), iar Evoluția determină în cele din urmă, 
Întunericul și Materia să fie eliminate, permițând ca totul să se 
întoarcă la Lumină.

La Big Bang, Lumina „se rupe”. La Big Crunch, Lumina 
este restaurată la perfecțiune. Aceasta este traiectoria ciclică, 
inevitabilă a Existenței. Universul, ca orice Undă (și universul 
este, bineînțeles, făcut din unde) are o perioadă, iar această 
perioadă, firește, este repetată mereu.

 
***

 În „limbaj” gnostic:
Dumnezeul adevărat este Dumnezeul Luminii, 

Dumnezeul Fotonic.
Dumnezeul fals, Demiurgul, este Dumnezeul 

Întunericului, Dumnezeul fotonilor sparţi.
Demiurgul este Dumnezeul Materiei. Materia este rea 
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și iluzorie, o cameră de închisoare și tortură pentru Lumină. 
Sarcina Sufletului este să se elibereze de Materie și să se întoarcă 
la Lumină, la Bine … la Adevăr. Aceasta este Evanghelia 
Gnosticismului.[27]

Ghost - He Is (Lyric Video)
https://youtu.be/4CSFkjPm0A0 

- Iluminismul ca rezultat al Sintezei Dialectice:
Teză: matematică dimensională (r > 0) ... materie ... Materialism;
Antiteză: matematică fără dimensiuni (r = 0) ... minte ... Idealism;
Sinteză: matematică adimensională și dimensională (r >= 0) ... 
mintea și materia ... Iluminism.

- Numai Iluminismul Pitagoreic bazat pe Matematica 
Ontologică, Formula lui Euler, Transformatele Fourier şi Fizica 
Cuantică poate deschide calea pentru Marea Teorie Unificată a 
Întregului (Grand Unified Theory of Everything).

 
Interesant de ştiut şi accesibil oricui:
- Corpul şi Mintea (Psihicul) se combină astfel în cazul 

omului:
 Componentele principale ale Psihicului după modelul 

planetar Jungian sunt Conştienţa (Consciousness) şi NeConştienţa 
(Unconsciousness).

 Există două tipuri de Conștiență: Subiectivă și Obiectivă.
Conștiența Subiectivă este conștiența pe care o avem 

în domeniul nostru privat monadic - domeniul viselor. În acest 
domeniu, mintea voastră se află când muriți și  așteptați o renaștere 
(reîncarnare) într-un nou corp.

Conștiența Obiectivă este conștiența pe care o avem în 
domeniul public monadic. În circumstanțe normale, aveți nevoie 
de un Corp pentru a avea o conștiență obiectivă. Când o persoană 
atinge Gnoza, deci Conștiența lui Dumnezeu, el poate fi parte din 
lumea monadică comună fără a avea un Corp.
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Există diferite combinații de stări ale Corpului și 
Conștienţei, uneori conducând la rezultate ciudate:
1) Corp Treaz + Conștiență Obiectivă.
Aceasta este starea normală de „Treaz”.
2) Corp Dormind + Conștiență Subiectivă (vis).
Aceasta este starea normală de „Dormind”.
3) Corp Treaz + Conștiență Subiectivă (vis).
Aceasta este condiția de bază a nebuniei. Acesta este momentul 
în care conținutul visului este interpretat ca și cum ar aparține 
lumii reale și obiective. Conținutul visului este literalmente purtat 
în starea de veghe, provocând imensă confuzie, perturbare și 
comportament schizoid.
4) Corp Dormind + Conștiență Obiectivă.
Acesta este setul de circumstanțe care permit o experiență în afara 
corpului, prin care mintea străbate lumea obiectivă, neîncărcată 
de limitările sale corporale. Aceasta este o experiență divină dacă 
este folosită corespunzător.
Într-o altă versiune a acestei stări, poți fi conștient în mod obiectiv, 
dar captiv în interiorul corpului tău adormit, care refuză să se 
„activeze”. Aceasta este ca o stare de comă temporară.
5) Corp Treaz Permanent + Conștiență Obiectivă Permanent.
Aceasta corespunde insomniei.
 În cele cinci cazuri de mai sus se face referire la prezenţa 
Conștienței, dar avem și un mod de gândire NeConștient. Cum 
modifică lucrurile acestea? 
6) Corp Treaz + Mintea NeConștientă în funcționare (conștiența 
este suprimată sau implicată în vise).
Aceasta explică fenomenul de somnambulism și, de asemenea, al 
„preluării” de un hipnotizator. 
7) Corp Dormind + Minte NeConştientă.
Acesta este somnul profund.
8) Corp Dormind Permanent + orice stare mentală.
Aceasta explică diferite grade de stare comă, stări vegetative sau 
… moarte.
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În încheiere amintim „sfatul” Iluminaţilor Pitagoreici:

 Nu-ţi cerem să ne CREZI! Caută tu însuţi ADEVĂRUL; 
noi îţi deschidem doar Noi Orizonturi.

 Nu înţelegi ceva?
 Treci mai departe şi vei înţelege, dacă vrei neapărat, 

accesând CUNOAŞTEREA. Nu e treabă uşoară, dar toţi au 
Potenţialul, iar Mişcarea Dacia îţi poate da o mână de ajutor, 
măcar în prima fază. 

 Noi am citit zeci de cărţi inedite şi în limita timpului 
vom aprofunda cele susţinute în acest sub-capitol şi multe alte 
cunoştinţe dobândite, dar şi pe care le vom dobândi în continuare 
despre Ştiinţe, Filosofie, Psihologie, Cosmologie, Religii, Istorie, 
Economie, Sociologie ş.a.

 Iluminismul nu promovează nicio Credinţă, nu are „cărţi 
sfinte”, nu are Biserici, nu are Preoţi, iar pe Dumnezeu, dacă ţii 
cu tot dinadinsul, îţi recomandă să-l cauţi ÎN TINE, ci nu în afara 
Ta!

Al Doilea Val al Iluminismului se va transforma într-un 
Tsunami!

Disturbed - The Vengeful One
https://youtu.be/8nW-IPrzM1g 
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CAPITOLUL 5 - STATUL
MERITOCRATIC ILUMINIST

Statul Meritocratic Iluminist este un Stat Civilizat aflat în 
contradicţie totală cu Statul Capitalist:

 Statul Capitalist: este plin de familii rivale, concurente, 
cu familii (elite, familii dinastice) aflate în vârf, care guvernează 
pe toți ceilalți. Diferitele familii au filosofii diferite, religii, 
opinii politice (consacrate într-un stat multipartidic). Există 
concurență internă și lipsă de unitate. Libertatea negativă 
domnește. Familiile dintr-un astfel de stat sunt conduse de 
interesul propriu. Acest tip de stat cuprinde și alte tipuri de forme 
anomice, orientate spre tradiție, cu puţine persoane autonome 
(autosuficiente).

Statul Civilizat: Oamenii aşteaptă de la stat să ofere ordine 
și armonie. Familiile doresc să coopereze, nu să concureze. Ei 
vor bătrâni înțelepți la cârmă. Ei urmăresc libertatea pozitivă, 
mai degrabă decât libertatea negativă. Aceste societăți doresc să 
cultive unitatea internă și lipsa concurenței.”

ILLUMINATI

Ţinând cont de actuala formă a Legii Pământului expusă în 
această carte, putem să descriem schematic în continuare CUM VA 
FI REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA în cazul implementării ei.

A. ORGANIZARE STATALĂ
 
Republica Obştească Dacia întruchipează un stat 

puternic, reîntregit chiar şi parţial în urma eliminării efectelor 
Pactului Ribbentrop-Molotov.
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Sistemul politic este meritocrație iluministă bazată pe 
obști.

Limba oficială este româna.
Organizare
Republica Obştească Dacia este stat unitar.
Regiunea este organismul administrativ intermediar.
Obștea este organizația administrativă de bază.
Falansterul este organizația funcțională de bază.
Conducere
Republica Obştească Dacia este condusă colectiv de 

un Sfat Naţional alcătuit din circa 50 de sfetnici, personalităţi 
competente în toate domeniile de interes naţional.

Şeful statului, desemnat dintre membrii Sfatului Naţional, 
are aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca oricare alt sfetnic, în plus 
având doar rolul de reprezentare.

Guvernul Republicii Obşteşti Dacia este desemnat dintre 
membrii Sfatului Naţional, strict pe bază de competenţă. Fiecare 
dregător (ministru) are colaboratorii desemnaţi tot pe bază de 
competenţă.

Puterea
Se abolește conceptul de „trei puteri în stat”, apartenenţii 

fiecărui domeniu de activitate fiind desemnaţi a-şi stabili cadrul 
de acţiune. Sincronizarea între diversele domenii de competenţă 
se face la nivelul Conducerii Colective (Sfaturi).

În Republica Obștească Dacia se acordă largi autonomii 
locale (OBŞTI), iar împărţirea administrativă a teritoriului se va 
face în regiuni pe criterii teritoriale şi economice.

 Ceea ce „rămâne stabil” în sistemul Obştilor este 
TERITORIUL şi FOLOSINŢA INDIVIZĂ, membrii putând 
„migra” integrându-se din motive obiective în alte Obşti, pentru 
atingerea Maximului Potenţial cu care s-au născut şi pentru a-şi 
aduce o contribuţie cât mai mare la Interesul General.

Desemnări
 Alegerea unei persoane într-o funcție de către alte persoane 



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 161

este un proces subiectiv bazat pe percepții și interpretări care, la 
majoritatea indivizilor, s-au dovedit a fi eronate sau manipulabile.

 Realizarea de combinații între alegeri și alte forme de 
desemnare reprezintă un adevăr pe jumătate, ceea ce este de fapt o 
minciună.

Mișcarea Dacia a rezolvat aceste probleme atunci când s-a 
alăturat Meritocrației Iluministe. Pornind de la adevărul că „As 
above, so below”, în Legea Pământului s-a stipulat: „Conducerea 
Colectivă (Masa Rotundă), bazată pe Dialectică şi desemnată 
Meritocratic, este implementată în toate domeniile de activitate.”; 
„În R.O.D. Conducerea Colectivă este implementată în toate 
domeniile de activitate, funcționale, organizatorice, executive etc. 
și la toate nivelurile.”; și „Accederea în organele de conducere 
colectivă se face exclusiv pe criterii meritocratice.”

 În altă ordine de idei, într-o Meritocrație Iluministă este 
nevoie de implicarea maxim composibilă a tuturor competențelor 
în slujba Interesul General.

 Statul Meritocratic Iluminist rezolvă aceste cerințe prin 
două concepte fundamentale:

1. Desemnarea organelor de conducere colectivă la orice 
nivel se face exclusiv pe criterii meritocratice.

2. Participarea la susținerea Interesului General a 
competențelor prin intermediul platformelor de tipul Liquid 
Feedback pe baza atestărilor din Certificatul Individual de 
Competențe.

1. Desemnarea organelor de conducere colectivă la 
orice nivel se face exclusiv pe criterii meritocratice.

 
Desemnarea organelor de conducere este un proces 

desfășurat în două etape.
În prima etapă se înscriu candidații care se califică 

cerințelor de competență ale funcției. Pentru fiecare funcție organul 
de conducere superior stabilește grila competențelor necesare. 
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Înscrierea candidaților se face pe baza Certificatului Individual de 
Competenţe compatibil cerințelor.

În a doua etapă candidații sunt supuși testelor de competenţă 
şi compatibilitate computerizate. Ocuparea funcției se face pe 
baza clasamentului rezultat în urma testării.

Competenţa se cuantifică în funcţie de: cunoștințe, 
aptitudini, abilități, CV, feedback, experienţă etc., toate consemnate 
în Certificatul Individual de Competenţe a cărui completare 
începe încă din fragedă pruncie şi însoţește fiecare individ pentru 
întreaga viaţă, bineînțeles cu completările periodice și ocazionale 
de rigoare.

Pe de altă parte, prin grija Sfatului Naţional și a aportului 
calificat al Sfatului Național al Înțelepților se elaborează 
un ansamblu de teste de competenţă şi compatibilitate 
computerizate adaptate pentru diverse misiuni specifice, ale 
căror rezultate se alătură şi completează Certificatul Individual de 
Competențe.

La acestea se adăugă şi alte teste psihologice, sociologice, 
psihiatrice, medicale etc. pentru rafinarea Profilului Personal.

Cu cât funcţia solicitată este mai elevată, cu atât testele de 
toate tipurile sunt mai complexe.

Acest sistem de conducere colectivă-meritocratică şi 
testare complexă este adaptat şi aplicat în toate domeniile de 
activitate socio-economică începând din faza copilăriei şi pe toate 
treptele organizatorice ale statului. Rezultatele personale obținute 
în fiecare etapă sunt consemnate în Certificatul Individual de 
Competenţe.

 Generalizarea sfaturilor în toate domeniile de activitate 
și la toate nivelurile este cheia succesului meritocrației. 
Sfaturile sunt formate, estimativ, din 3 – 50 membri în funcție 
de nivelul și complexitatea activității. Componența acestora este 
diversificată din punct de vedere al domeniilor de competență. 
Reprezentativitatea tuturor domeniilor de competență relevante 
activității în sfat este asigurată prin controlul formulării cerințelor 
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funcției.

2. Participarea la susținerea Interesului General a 
competențelor prin intermediul platformelor de tipul Liquid 
Feedback pe baza atestărilor din Certificatul Individual de 
Competențe.

 
Prin intermediul platformei de tipul Liquid feedback se 

realizează activarea competențelor în efortul comun de susținere 
a Interesului General. Este un instrument de bază meritocratic 
care crează premisa cooptării celor competenți în identificarea, 
dezbaterea și adoptarea de propuneri sfaturilor privind orice 
problemă de Interes General.

Platforma funcționează pe baza internetului, este conectată 
la Baza Electronică Națională de Date și fiecare cetățean poate 
participa la activități atât cât îi permit competențele oglindite în 
Certificatul Individual de Competențe.

Activitățile sunt conduse de Sfaturi și Sfaturile Înțelepților.

B. POLITICĂ SOCIO-ECONOMICĂ

Republica Obştească Dacia se bazează pe o nouă paradigmă 
socio-economică ce se susține prin următoarele principii și 
concepte din care rezultă obiective și măsuri în consecință:

B.0. Etica socio-economică
Rostul societății este să susțină individul în atingerea 

potențialului cu care s-a născut, iar rostul individului la rândul lui 
este să îmbunătățească permanent societatea în care trăiește.

În consecință, Etica socio-economică va fi asigurată prin 
următoarele măsuri:

- grilă de recompensare cca. 1:10;
- muncă pentru toţi şi mai puţină;
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 - oportunităţi egale tuturor cetăţenilor, în toate domeniile;
 - circulaţia exclusivă a monedei naţionale;
 - exclusivitatea documentului unic personal;
 - simplitate și transparenţă contabilă;
- conducere colectivă-meritocratică a activităţilor 

economice;
- subordonarea Folosinţei de orice fel Interesului Naţional;
- implementarea principiului solidarităţii sociale pentru ca 

„nimeni să nu rămână în urmă”;
- o nouă politică a familiei, care să asigure o dezvoltare 

sănătoasă a Naţiunii, punându-se (cum altfel?) accentul pe 
CALITATE, ci nu pe CANTITATE;

 - implementarea sistemului specific naţional al Obştilor.

B.1. Responsabilitatea statului
Responsabilitatea exclusivă a statului este garantată pentru 

Educaţie, Cercetare Ştiinţifică, Sănătate, Culte, Comerţ Exterior şi 
Interior, Sistemul Monetar și Bancar Naţional și Apărarea Militară 
şi Civilă.

B.2. Dezvoltarea sustenabilă
Dezvoltarea Sustenabilă stă la baza tuturor activităţilor 

omeneşti:
Gojira - „A Sight To Behold”
https://youtu.be/jW6Jjcoc8Ow 

În Republica Obştească Dacia, dezvoltarea sustenabilă se 
sprijină pe:

- stimularea producţiei industriale de bunuri durabile;
 - stimularea agriculturii biologice;
 - stimularea surselor de energie regenerabilă şi reducerea 

drastică a dependenţei de combustibilii fosili;
 - favorizarea comerţului electronic;
- constituirea marile centre de distribuţie;
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 - stimularea Autarhiei şi a unui nou concept de Habitat, 
pentru optimizarea condiţiilor de trai, pentru conservarea resurselor 
naturale şi a teritoriului;

 - coordonarea și controlul redistribuirii populaţiei pe 
teritoriu ca urmare a optimizării exploatării resurselor şi producţiei 
de bunuri şi produse de larg consum, în vederea reducerii la maxim 
a efectelor negative asupra individului;

 - descurajarea până la eliminare a activităţilor futile;
 - cultivarea obiceiurilor, tradiţiilor naţionale şi adevăratei 

culturi;
 - acordarea de maximă atenţie Educaţiei, Sănătăţii şi 

Cercetării Ştiinţifice;
 - crearea unui Software care „porneşte” din Open Source, 

dedicat Treburilor Republicii, accesibil prin Reţeaua Globală, 
dar localizat într-una sau mai multe structuri de tip Web-Farm 
Administrată/e şi Protejată/e 24/24, aşa cum există deja la diverse 
Sisteme de Informaţii-Siguranţă Naţională, sau în domeniile 
Administraţiei Publice, Bancare etc. China şi Coreea de Nord au 
parcurs deja această stradă.

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_administrare_a_
con%C8%9Binutului 

- utilizarea regionalizării pe criterii teritoriale şi economice 
în sprijinul optimizării funcţionării Statului şi Obştilor;

 - recuperarea tuturor resurselor umane, materiale şi 
naturale, care trebuiesc puse exclusiv în folosul Naţiunii.

B.3. Teoria economică a simplității

Natura funcționează întotdeauna cu economie maximă, 
urmând calea cea mai scurtă.

Mike Hockney
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 Ţinând cont de acestă Lege Naturală, Omul trebuie să 
folosească Briciul lui Occam (Efectul Maxim cu Mijloace 
Minime) şi să elimine tot ce e superfluu/futil în Economie. Această 
eliminare trebuie să se  traducă într-o Descreştere Fericită ideată 
de Nicolae Georgescu Roegen încă din anii ’70 ai secolului trecut, 
deoarece Nivelul de Bunăstare (welfare) nu trebuie afectat.

 Plecând de la catastrofa provocată de actualul regim 
economico-social și fiscal, ținând cont de eșecurile tuturor 
celorlalte regimuri socio-economice din istoria relativ recentă și 
având ca fundament Legea Pământului ideată de Mișcarea Dacia 
și Obiectivele Mișcării Dacia, În Noua Lume își regăsește locul, 
exclusiv, o nouă teorie economică, a simplității. Ea se bazează pe 
principiul: „Tot ceea ce se întâmplă în societate și implică omul se 
desfășoară după o singură regulă: SIMPLITATE.

SIMPLITÁTE s.f. 1. Însușirea de a fi simplu; lipsă de 
formalitate, de complicații; p. ext. lipsă de artificialitate, de 
afectare, de prefăcătorie; simplicitate. ♦ Lipsă de podoabe 
inutile și căutate, de rafinament artificial (într-o operă de artă). 
...   ♦ Însușire a unei persoane de a se purta natural, liber, firesc; 
naturalețe. –Simplu + suf. -itate.

Dicţionar: DEX ‚98

B.4. Simplitate fiscală
 Statul meritocratic iluminist nu se ocupă cu socializarea 

pierderilor și privatizarea veniturilor. Scopul său este îndeplinirea 
Interesului General și asigurarea de oportunități egale tuturor în 
vederea atingerii potențialului cu care fiecare s-a născut. 

În consecință, sistemul fiscal aplicat este simplu (dus chiar 
la extrem), echitabil, generalizat (nu există excepții), informatizat, 
facil și suportabil.

B.5. Sistemul Judiciar
În Republica Obştească Dacia se aplică un Sistem Judiciar 
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Reformat pe baza Legii Pământului. Mare parte din atribuţiuni 
în aplicarea Legii Pământului revin autorităţilor Obştei ca urmare 
a implementării Largilor Autonomii Locale. „Legea Pământului” 
cuprinde PRINCIPII simple şi cuprinzătoare.

B.6. Tactica şi strategia militară şi de protecţie civilă
În Republică tactica şi strategia militară şi de protecţie 

civilă este radical schimbată.
Forţele armate au şi responsabilitatea organizării apărării 

civile a populaţiei în toate situaţiile de urgenţă climatică, seismică, 
chimică, nucleară etc.

Tactica şi Strategia militară se axează pe principiul 
Largilor Autonomii Locale şi pe principiul Statului Puternic.

B.7. Relaţiile Internaţionale
Republica Obştească Dacia are o conduită internațională 

fundamentată pe următoarele:
- promovarea unei noi politici regionale de prietenie şi 

colaborare strânsă cu ţările vecine;
 - neparticiparea cu forţe militare în afara teritoriului 

naţional;
 - practicarea unei politici externe de prietenie şi colaborare 

reciproc avantajoasă cu toate ţările;
 - practicarea prevalentă a Trocului în relaţiile comerciale 

cu alte ţări (marfă contra marfă), cu intermedierea unei Burse 
Naţionale de Mărfuri şi Servicii aflată eventual în interdependență 
cu Burse Internaţionale de Mărfuri şi Servicii;

 - exclusivitatea circulației monedei naționale pe teritoriul 
naţional;

 - promovarea principiilor Mişcării Dacia în toate 
organizaţiile internaţionale.
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CAPITOLUL 6 - TRANZIȚIA
DE LA CAPITALISMUL-LIBERAL
LA MERITOCRAŢIA-ILUMINISTĂ

ÎN REPUBLICA OBȘTEASCĂ DACIA

 Meritocraţia Iluministă va înlocui Capitalismul Liberal 
ce se sprijină pe doi piloni principali: ABRAHAMISMUL şi 
ECONOMIA DE PIAŢĂ LIBERĂ. Este doar o chestiune de 
timp. Revoluţii au fost şi vor mai fi deoarece sunt expresie a Legii 
Universale a DEVENIRII.

 Omenirea nu poate fi niciodată liberă până când nu va 
îndepărta cele două cătușe supreme: Abrahamismul (iudaismul, 
creștinismul și islamul - cele trei religii mondiale ale răului 
absolut, instrumentele diavolului pentru tortura umanității) și 
Mammon (capitalismul pieței libere, monarhia și feudalismul). 
Mammon este evanghelia profitului şi obiectivizării. Transformă 
ființele umane în tranzacții financiare; îi face să devină 
depersonalizați, obiecte dezumanizate care trebuie vândute 
ofertantului cel mai mare, iar oferta câștigătoare este de obicei 
extrem de scăzută pentru a asigura cel mai mare profit. Când 
au servit scopului lor financiar, „oamenii” sunt literalmente 
inutili: jucării sparte care nu pot fi reparate niciodată și trebuie 
aruncate în cutia de gunoi.
 Mammon, cultul dolarului, transformă persoanele 
în oameni fără personalitate. Este un atac asupra a tot ce ne 
face umani. Ne face obiecte. El exprimă ura față de umanitate. 
Vechea Ordine Mondială disprețuieşte oamenii - de aceea ei 
sunt cei mai buni și cei mai loiali slujitori ai lui Satana. Super-
bogații sunt boala Diavolului. Ei sunt ciuma pe care trebuie să o 
exterminăm.
 În ceea ce privește „cultul lui Iehova” (Abrahamismul), 
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acest lucru încearcă, de asemenea, să ne transformăm în obiecte 
- sclavii degradați, decăzuți ai lui Dumnezeu, în genunchi, în 
frică și supunere abjectă. Suntem 100% înstrăinați de Sinele 
nostru interior, de Sinele nostru Divin.
 Eliberarea omenirii necesită eradicarea totală și 
irevocabilă a lui Mammon și a lui Iehova, ideologiile gemene 
care vor să ne facă obiecte și sclavi. Aceasta este cea mai oribilă 
viziune a vieții umane care ar putea fi posibilă - totuși este cea 
sub care trăim încă.[11]

 SCENARIILE pentru Tranziţia de la Capitalismul-Liberal 
la Meritocrația-Iluministă sunt teoretic două:
 - VIOLENTĂ;
 - NON-VIOLENTĂ.

KREATOR - „Violent Revolution”
https://youtu.be/dR7xBj0bDD8

 PREMISE
 0. Lumea este azi la cheremul ÎNTUNECAŢILOR, iar 
Tranziţia presupune pentru prima dată în Lume, învingerea lor de 
către ILUMINAŢI.
 1. Întunecaţii nu sunt Ignoranţi şi sunt Puternici, deci nu 
vor renunţa de bună voie şi fără luptă la Putere. Ei au pus bazele 
actualei Paradigme pe care au perfecţionat-o constant de-a lungul 
mileniilor. Lumea e azi la cheremul a 6.000 de oameni cu identitate 
cunoscută şi Illuminati susţin că există 144 „entităţi” necunoscute 
în spatele lor. 
 2. Cu toate astea, conform Legii Universale care spune 
că oricărei Forţe i se opune în Univers o Forţă egală şi de 
sens contrar, Suma Universului fiind „0”, Tranziţia nu este 
numai posibilă, ci iminentă. Conform Matematicii Ontologice, 
totul este SINUSOIDĂ, UNDĂ, deci a venit momentul trecerii 
Lumii Materiale din Domeniul Negativ, din Domeniul Umbrei, 
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în Domeniul Pozitiv, Domeniul Luminii. Cum ştim de iminenţa 
acestei Tranziţii? Pur şi simplu folosind Raţiunea şi Logica ce 
ne dezvăluie Nesustenabilitatea actualei Paradigme pe care o 
explicăm concentrat cu o singură Aberaţie dintre multe  altele:
 - azi se vorbeşte de CREŞTEREA PERPETUĂ fără a 
se lua în consideraţie EPUIZABILITATEA RESURSELOR.

Nuclear Assault - Critical Mass
https://youtu.be/S7wntm7QVXQ 

 Cum Întunecaţii ştiu şi ei asta, vor folosi VIOLENŢA 
pentru a echilibra Sistemul, iar cum „Violenţa atrage alte Violenţe 
Majore”, vom avea un Scenariu Violent. Corespunzător acestui 
Scenariu, Omenirea va fi definitiv SCLAVIZATĂ în caz de victorie 
a Întunecaţilor, sau va fi ELIBERATĂ în urma înfrângerii lor.
 3. Încercări de Tranziţie au mai fost (1765, 1789, 1917), 
dar s-au soldat în cele din urmă cu Victoria Întunecaţilor, deoarece 
nu existau Conjuncturile Favorabile unui alt deznodământ.
 Azi Omenirea are la dispoziţie „cea mai mare bibliotecă 
din toate timpurile”: INTERNETUL. Folosit Raţional, ieșind 
din Sfera Manipulării Colective a Sistemului, acesta se poate 
demonstra ARMA LETALĂ pentru Întunecaţi, motiv pentru care 
aceștia deja iau măsuri de contracarare, în afara strategiei de până 
acum de „diluare a spaţiului virtual prin subculturalizare”.
 În plus, azi Omenirea a căpătat o Mare Putere Distructivă, 
ce poate fi îndreptată împotriva Întunecaţilor sau poate duce la 
Autodistrugere. 
 A sosit momentul ca Omenirea să decidă CE VREA: 
EXTINCŢIA, SCLAVIA INSTITUŢIONALIZATĂ sau 
ELIBERAREA!?
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 Trebuie avut în vedere şi faptul că Întunecaţii nu mai au 
nevoie de atâţia SCLAVI, deoarece Ştiinţa şi Tehnologia au făcut 
asta posibil, deci vor provoca ARMAGEDDON în lipsa unei 
Reacţii Adverse.
 Cultivarea de către Întunecaţi a STRATEGIEI TENSIUNII 
(religioase, migratorie, sexuale, rasiale, neocoloniale, geopolitice, 
ideologice etc.) va asigura acest curs.

Kreator - People Of The Lie (Lyrics on screen)
https://youtu.be/zWLWfEYqE4M 

 4. Din punct de vedere Dialectic, Tezei Întunecaţilor i se 
contrapune Antiteza Iluminaţilor. SINTEZA se poate realiza fie 
prin victoria categorică în scurt timp a uneia dintre ele şi atunci 
am avea o Tranziţie Violentă spre Idealul Câştigătorului, ori cu 
o „mediere”, „o pace armată”, dându-se naştere la o Nouă Teză, 
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căreia i se va opune o altă Antiteză ş.a.m.d., ceea ce ar corespunde 
la o Tranziţie Non-Violentă.

 Omnia prius ecperiri quam armis sapientem decet.
 Înţeleptul sondează toate căile înainte de a trece la arme.
 Publio Terenzio Afro, Eunuchus, 789

 CONCLUZIE
 În momentul de faţă se prefigurează cu mare probabilitate 
Tranziţia Violentă, din cauza Forţei Întunecaţilor şi Ignoranţei 
Maselor. Prin CUNOAŞTERE şi CONŞTIENTIZARE, acestea ar 
putea „dezarma” Întunecaţii, dar nu sunt semnale că ar fi capabile 
de aşa ceva, cu toate Conjuncturile Favorabile ce se consolidează.

PARADISE LOST - No Hope In Sight (Lyric Video)
https://youtu.be/F7O1z-Vw9Vc 

 Ţinând cont de cele de mai sus se pune întrebarea:

 CUM VEDE MIŞCAREA DACIA TRANZIŢIA SPRE 
R.O.D.?
         
 Fundamental, România nu poate face Tranziţia „de 
capul ei”, dar poate fi printre promotori. Mişcarea Dacia este 
în Avangardă şi poate fi Vectorul Marii Schimbări. Pentru cei 
pasionaţi de „profeţii” referitoare la Viitorul Spiritual al României, 
Mişcarea Dacia poate fi cea care să le întrupeze. Poporul nostru 
poate să-şi valorifice „vastul feedback istoric” implementând în 
contextul unor Conjuncturi ce devin din ce în ce mai favorabile, O 
Nouă Paradigmă Socio-Economică.
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 În vederea atingerii scopului, Ω NOUĂ LUME, în 
perioada pretranziției, Mişcarea Dacia propune două abordări 
concomitent:
 0. ORGANIZAREA DE ACADEMII ILUMINISTE
 1. DIFUZAREA IDEOLOGIEI ȘI PROGRAMULUI DE 
GUVERNARE

 De la cele două abordări se așteaptă ca din ce în ce mai 
mulți oameni să acceseze CUNOAȘTEREA ADEVĂRATĂ, nu 
cea materialist științifică pusă în slujba sistemului sclavagist de azi 
și, pe zi ce trece, să se dezvolte comunități de indivizi ÎNȚELEPȚI 
ce vor forma MASA CRITICĂ necesară MARII SCHIMBĂRI.
 Posibilitatea alegerii conferă o audiență și eventual 
o implicare mai extinse deoarece mesajul Mișcării Dacia se 
adresează și celor ce vor să cunoască, dar nu vor să se implice sau 
vor să se implice mai puțin, dar și celor care vor să se implice, dar 
pentru aceasta este nevoie și de cunoaștere.
 Schematic, cele prezentate anterior, sunt reprezentate în 
tabelul următor.

1 ACADEMIILE 
ILUMINISTE

INFLUENȚĂ
DIRECTĂ CUNOAȘTEREA

INFLUENȚĂ
INDIRECTĂ

FORMAREA
MASEI CRITICE

2

IDEOLOGIA
ȘI

PROGRAMUL 
DE 

GUVERNARE

INFLUENȚĂ
DIRECTĂ

FORMAREA
MASEI CRITICE

INFLUENȚĂ
INDIRECTĂ CUNOAȘTEREA
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 0. ACADEMIILE ILUMINISTE
 
 Mişcarea Dacia are în prezent IDEOLOGIA expusă în 
Manifestul „Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE 
PENTRU TOȚI COPIII”, publicat deja şi accesibil gratuit inclusiv 
online.
 Prin prezenta carte, „REPUBLICA OBȘTEASCĂ 
DACIA (R.O.D.) – GHID DE MERITOCRAȚIE ILUMINISTĂ 
PRACTICĂ”, are acum configurate şi TACTICA şi STRATEGIA 
pentru evoluţii viitoare, până la ţinta finală: GUVERNAREA.
 Mişcarea Dacia propune înființarea de ACADEMII 
ILUMINISTE – Celule în teritoriu ale Mişcării Dacia. Principalul 
scop al acestora este CUNOAŞTEREA, bazată inițial pe studiu 
individual, ce va fi alimentată cu INFORMĂRI personale/de 
grup, dar şi cu RECOMANDĂRI de vizionare/lectură din partea 
Sfatului Mișcării Dacia, urmate de fixări ale cunoștințelor prin 
dezbateri. Nimeni nu este obligat să creadă ceea ce studiază pe baza 
propunerilor. Are, în schimb, posibilitatea să filtreze cunoștințele 
prin propia gândire și să tragă propriile concluzii. EVOLUŢIA 
fiecărei Academii în parte se va baza pe respectarea principiilor din 
LEGEA PĂMÂNTULUI și pe DIALECTICĂ. Principalii piloni 
de susținere ai ACADEMIEI ILUMINISTE sunt: Cunoaşterea, 
Meritul, Raţiunea, Loialitatea, Disciplina Internă, Capacitatea 
de Efort, Talentul etc., „fiecare soldat are bastonul de mareşal în 
raniţă!”
 În ACADEMIILE ILUMINISTE se creează condiții 
optime pentru cunoaștere, iluminare, becoming, totul 100% 
gratuit. Nu se dau diplome de absolvire. Nu există limite de vârstă. 
Nu există obligația implicării în activitatea politică. Activitatea se 
desfășoară prin voluntariat și eventualele cheltuieli se vor acoperi 
din contribuții benevole, necondiționabile. Academiile vor trebui 
totuşi să se autofinanţeze pentru propriile activităţi, deoarece nu 
vor exista alternative.
 Domeniile principale de studiu sunt: matematica 
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ontologică, științe, filosofie, psihologie și religii, dar fără a fi 
exhaustive.
 Condiţia primordială şi obligatorie pentru intrarea în 
Academiile Iluministe este cunoaşterea şi acceptarea grosso-
modo a IDEOLOGIEI exprimate de Manifestul „Ω NOUĂ 
LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI COPIII” și a 
PROGRAMULUI DE GUVERNARE prezentat în „REPUBLICA 
OBȘTEASCĂ DACIA (R.O.D.) – GHID DE MERITOCRAȚIE 
ILUMINISTĂ PRACTICĂ”.
 Activitatea constă în Dezbateri şi Informări asupra 
unei NOI LUMI, asupra unei NOI PARADIGME SOCIO-
ECONOMICE, după un program stabilit în deplină autonomie de 
fiecare Academie în parte. Sfatul mişcării se va implica bineînţeles 
pentru lămuriri şi detalieri, la solicitarea expresă a Academiilor.
 CERTIFICAREA ACADEMIEI, ca etapă obligatorie a 
EVOLUŢIEI acesteia, se va face la solicitarea expresă a fiecăreia 
în parte şi va fi hotărâtă de către un reprezentant al Sfatului Mișcării 
Dacia, care devine şi Mentor al acesteia. Criteriile de Certificare 
se bazează pe principiile din LEGEA PĂMÂNTULUI.
 Nimeni nu poate vorbi în numele Mişcării Dacia fără un 
mandat de acest tip.
 CONSIDERAŢII FINALE
 Academiile Iluministe sunt Școli de Înțelepți ce vor lărgi 
sfera Iluminaților, în prezent foarte restrânsă.
 Academiile Iluministe sunt de fapt și adevărate Şcoli 
de Lideri, unde fiecare este îndrumat către activitatea cea mai 
potrivită propriilor Competenţe, Talent şi Capacitate de Efort. 
Oricine poate fi Lider, în măsura în care vrea și poate fi de real 
folos afirmării mişcării.
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 1. IDEOLOGIA ȘI PROGRAMUL DE GUVERNARE
 
 Mişcarea Dacia a produs Ideologia şi Programul de 
Guvernare în aşteptarea formării Masei Critice şi a producerii 
Evenimentului Declanşator.
 Două sunt posibilităţile explorate de Mişcarea Dacia 
pentru Marea Schimbare de Paradigmă:
 1.0. O Mişcare Iluministă Globală care să se afirme 
concomitent în mai multe ţări dezvoltate.
 1.1. O Agregare Regională în centru-sud-estul Europei în 
jurul unor Principii Iluministe.

 1.0. O Mişcare Iluministă Globală care să se afirme 
concomitent în mai multe ţări dezvoltate.
 
 Deşi pare imposibil, această Forţă Iluministă, Raţională, 
posedând Cunoaşterea, adeptă a Logos-ului, există şi se manifestă 
în necunoştinţa „majorităţii democratice” Iraţionale, Ignorante, 
copleşită de Mythos. Această Forţă are un trecut milenar de Luptă 
Împotriva Întunericului şi consideră că „A Sosit Vremea”.

 Revoluțiile se întâmplă atunci când oamenii obișnuiți 
pot ieși din controlul minții de către elită și își pot construi 
propriile valori. Un stat sănătos și legitim ar trebui să fie dedicat 
asigurării faptului că oamenii pot alege liber și rațional atunci 
când vine vorba de valorile lor personale. De ce atât de mulți 
oameni disprețuiesc Iluminismul? Este pentru că se bazează pe 
matematică ontologică. Oamenii care nu pot înțelege matematica 
nu își pot baza sistemul de valori pe el. Deci, sistemul lor de valori 
existente cere ca ei să respingă și să-și bată joc de Illuminism. 
Toți trolii noștri sunt, desigur, analfabeți din punct de vedere 
matematic. Adevărul nu este pentru toată lumea. Doar oamenii 
inteligenți pot deschide ușa spre Adevăr.
 ILLUMINATI
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 1.1. O Agregare Regională în centru-sud-estul Europei 
în jurul unor Principii Iluministe. 

 Mişcarea Dacia are în vedere acest Obiectiv Geostrategic 
şi e convinsă de fezabilitatea unei astfel de Noi Politici Regionale. 
La urma urmei, Comunismul a fost o Antiteză la Teza Capitalism, 
iar din 1989 până acum am „gustat” Capitalismul şi în forma 
actuală Globalizantă în care nici clasa medie sau micii burghezi 
nu mai au loc în scenariile Elitei Oculte.
 Românii au mai „gustat” Capitalismul la cumpăna 
secolelor XIX  -  XX, dar atunci era la noi mai mult o fază de 
tranziţie dinspre Feudalism decât Capitalism. România era o 
Colonie a Occidentului care-şi însuşea „prin forţă” Resursele ţării, 
ba chiar şi Teritorii. Astăzi, Occidentul o face prin „economie şi 
finanţă”. Cam aceeaşi situaţie a fost şi este şi în celelalte ţări est-
europene, care dau tot mai multe  semne de „nervozitate”. Faptul 
de a fi experimentat şi Comunismul, mai mult de nevoie decât de 
voie, este în final un element pozitiv pentru ţările est-europene, 
care  au experimentat şi ALTCEVA decât Capitalismul. Nu o să 
facem aici Procesul Comunismului care nu a oferit nicidecum 
numai „lapte şi miere”, ci şi o grămadă de „fiere”, dar noi am 
declarat încă de la Începuturi că „luăm ce-i bun de oriunde, 
deoarece aşa zice Dialectica”. Nu ne sfiim să recunoaştem 
că anumite principii iluministe au fost deja experimentate cu 
bune rezultate în Comunism: educaţie şi sănătate gratis, lipsa 
bogaţilor, redistribuire mai etică a resurselor, independenţă de 
Oculta Financiar-Bancară ş.a. Totodată am „arhivat” toate tarele 
acestuia: favoritismul, nepotismul, ideologia materialistă, cultul 
personalităţii, festivismul paranoic, militarismul, (chiar dacă era 
deplin justificat atunci) etc.
 Noi nu ne sfiim să „ne întoarcem în timp” chiar şi la vremea 
Obştilor şi să actualizăm acest concept ce a permis poporului 
nostru să mai existe şi să nu fie vânturat de duşmanii vremelnici.
 În ultimul timp se accentuează fricţiunile est-vest în cadrul 
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Uniunii Europene pe temele emigraţiei masive, neocolonialismului 
marilor puteri europene, poziţiei faţă de SUA şi Rusia, dar mai 
ales al conştientizării faptului că ţările ex-comuniste „au căzut din 
lac în puţ”.
 Est-europenii au priceput în sfârşit că „revoluţiile” din 
1989 nu au fost diferite de „primăverile arabe”. Ambele au avut 
ca scop destabilizarea ţărilor ce manifestau „tendinţe geopolitice 
centrifuge Marelui Capital Privat”.
 Scopul marilor puteri europene şi nu numai, era de 
fapt acapararea Resurselor acestora, precum şi desemnarea lor 
ca simpli Consumatori ai Produselor Financiar-Bancare ale 
Occidentului şi Noi Pieţe de Desfacere ale Mărfurilor lor, exclusiv 
pentru susţinerea CREŞTERII lor.
 Iată de ce suntem cei mai îndreptăţiţi să facem o Sinteză 
Superioară: MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ şi să dăm 
„lovitura de moarte” actualului Sistem.

 Culturile pe moarte ar trebui să fie eutanasiate. Ceea 
ce decade trebuie eliminat. Cum conciliem lovitura de moarte 
cu ceea ce este deja mort sau pe moarte? Cum altfel să oprim 
culturile zombie care încă bântuie după ce au expirat?
 Oswald Spengler - „Apusul Occidentului”

 Această CREŞTERE este reclamată de DATORIILE 
SUVERANE a căror returnare este deja matematic imposibilă, 
fără a considera Epuizabilitatea Resurselor de care nu se ţine cont.
 Astăzi, chiar şi ţările dezvoltate reuşesc cu dificultate să 
plătească numai Dobânzile la aceste Credite, ce să mai vorbim de 
achitarea lor!?
 România nu face excepţie, Datoria sa fiind pe creştere 
continuă.
 Nu ar fi rău să ne amintim că în 1989 România era ţară 
creditoare, ci nu debitoare!?
 Acesta a fost mai mult ca sigur faptul ce a condus 
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la „revoluţie”, provocată fundamental de slăbiciunea Rusiei 
Gorbacioviste ce a cedat presiunilor Occidentului. Asta nu 
înseamnă că nu există şi Responsabilităţi ale Nomenclaturiştilor 
Autohtoni, care şi-au zis: de ce să fiu un amărât de Nomenclaturist, 
când pot fi un prosper Capitalist?
 Susţinătorii actuali ai Europeismului, aşa cum e azi, şi a 
Globalismului sunt Ignoranţi sau au ceva Interese Individuale ce 
le determină atitudinea.
 Mişcarea Dacia nu este împotriva unei Europe Unite, dar 
nu acceptă actualul Status. Ori Uniunea Europeană se schimbă 
radical redând Demnitate popoarelor, mai ales celor  est-europene, 
ori se va dezmembra cu consecinţe greu de anticipat. Concret, 
până ce Europa Unită nu va adera la Principii Iluministe, viitorul 
ei este semnat… şi sunt slabe speranţe că o va face „de bună voie 
şi nesilită de nimeni”.

 Tranziţia va trebui să se producă, în ambele variante, 
pornind de la realitatea momentului, urmând ca treptat să se 
implementeze toate Obiectivele.
 Nicio mişcare politică în afara Mişcării Dacia nu ia în 
consideraţie vreun Plan pentru Ω Nouă Lume, deci nu pot să-
şi imagineze nici Tranziţia către aşa ceva. Toate sunt astăzi 
prizoniere ale Sentimentelor, Emoţiilor, Corectitudinii Politice, 
Conservatorismului, Egoismului, Democraţiei, Capitalismului, 
Globalismului, Monopolismului, Multiculturalismului, ONG-
ismului, Proprietăţii Private, Inechităţii Sociale, toate destinate să 
fie arhivate de Al Doilea Val al Iluminismului din care Mişcarea 
Dacia face parte.
 Dacă în România mai există Oameni Responsabili 
(Intelectuali, Militari, Jurnalişti, Artişti ş.a.), aceştia trebuie să ia 
cunoştinţă de Mişcarea Dacia şi să fie pregătiţi pentru Ω Nouă 
Lume. TRANZIŢIA va fi un fenomen complex ce va avea nevoie 
de Minţile cele mai Iluminate ale ţării şi lumii. 
 Mişcarea Dacia nu cheamă pe nimeni în Piaţă, nu 
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recomandă Violenţe de niciun fel, ci doar avertizează asemenea 
lui J.F. Kennedy:

 Cu cât Revoluţia este mai întârziată, cu atât va fi mai 
Violentă!

Lamb of God - Now You’ve Got Something To Die For (w/ 
Lyrics)

https://youtu.be/bipYGqtjq_M 

 Noi o să încercăm să deliniem un „scenariu-cadru” pentru 
această eventualitate a unei Tranziţii Paşnice, ce va putea fi 
extrapolat rapid şi în cazul nedorit de noi al unei Tranziţii Violente.

 Pornind de la „momentul 0” se va avea în vedere:
 Este foarte puţin probabil ca Mişcarea Dacia să ajungă 
la Guvernare în urma unor Alegeri aşa cum sunt concepute azi, 
deoarece „majoritatea democratică” este incapabilă să-i înţeleagă 
Principiile, Ideologia şi Programul şi va fi în veci afectată de 
Sindromul Stockholm şi prizonieră a Cavernei lui Platon. 
Numai o Implozie a Sistemului Sclavagist actual şi o Asumare 
a Responsabilităţii de către o Elită Altruistă ar deschide calea 
pentru Ω Nouă Lume. 
 Mişcarea Dacia este singura a avea pregătit „tot ce 
trebuie”: Ideologia, Principiile şi Programul… căutăm ELITA 
ALTRUISTĂ!
 Asta nu înseamnă că NUMAI Mişcarea Dacia poate să-şi 
asume Guvernarea. Tot ce a produs este FREE SOURCE şi oricine 
se poate inspira. Pentru Mişcarea Dacia e important SCOPUL, ci 
nu MIJLOACELE sau PROTAGONIŞTII. Cu toate astea, nu se 
trage de-o parte şi a pregătit tot ce trebuie şi pentru o afirmare 
proprie ca Mişcare Politică. Din păcate „nu avem cu cine merge 
până în pânzele albe” pe cont propriu, nici Cantitativ şi nici 
Calitativ.
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 A mai rămas: „Speranţa e ultima a muri!”
 Etapizarea tranziției presupune parcugerea a trei etape 
disticte:
-         Prima fază: Preluarea, securizarea și organizarea.  
-         A doua fază: Implementarea principiilor esențiale.   
-         A treia fază: Implementarea celorlalte principii.
 

 PRIMA FAZĂ: PRELUAREA, SECURIZAREA ȘI 
ORGANIZAREA
 
 În prima fază se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea 
de către Stat a celor necesare traiului: alimentaţie, energie, sănătate, 
ordine publică, apărare.
 Concomitent se va proceda la Informarea Populaţiei asupra 
Ideologiei Meritocratice Iluministe, Programului de Guvernare și 
Legii Pământului – Constituția Meritocratică Iluministă.
  Aceste acţiuni vor implica trecerea temporară sub controlul 
Statului a tuturor activităţilor respective. Singurele componente 
ale  Statului ce vor suferi minime transformări în această fază vor 
fi Forţa Armată, de Siguranţă Naţională şi Organele de Ordine 
Publică. Acestea vor gestiona această fază a Tranziţiei sub directa 
îndrumare şi comandă a unui Guvern Provizoriu Iluminist, 
asigurând continuitatea activităţilor esenţiale.
 După o intensivă Informare a Populaţiei, se va organiza 
urgent un Referendum Aprobativ al Noii Constituţii Meritocratice-
Iluministe: LEGEA PĂMÂNTULUI.
 

 A DOUA FAZĂ: IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR 
ESENȚIALE
 
 După aprobarea prin Referendum a Noii Constituţii 
Meritocratice-Iluministe: LEGEA PĂMÂNTULUI, se intră în 
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faza a doua.
 Se va trece rapid la Noua Organizare Teritorială Obştească.
 Pe baza unor Criterii Meritocratice Generice se vor face 
primele desemnări meritocratice pentru constituirea Sfaturilor 
Provizorii. Condiţia principală de îndeplinit de către candidaţi 
va fi în afară de Competenţă, Neimplicarea în Vechiul Sistem de 
Putere. Rămâne totuşi la aprecierea Obştii posibilitatea exceptării 
motivate a acestei reguli în această primă fază.
 Sunt total interzise judecăţi sumare, răzbunări, sau alte 
violenţe. Trebuiesc avute permanent în vedere doar Drepturile şi 
Obligaţiile Cetăţeneşti şi Obşteşti ce rezultă din Legea Pământului.
 După validarea Legii Pământului prin Referendum, cei 
care-i vor împiedica implementarea vor fi izolaţi temporar sau pe 
termen mai lung (în funcţie de gravitate) de către Obşti, Regiuni 
sau Stat, după caz.
 Toată Infrastructura trece în administrarea Statului şi se 
formează Comunităţi speciale pentru aceste domenii (falanstere 
sau obşti, după caz).
 Obştile vor lua în Folosinţă Indiviză teritoriul atribuit 
şi baza materială disponibilă şi vor stabili un maxim pentru 
Folosinţa Individuală. Vor prelua în administrare inclusiv averile 
BOR şi ale altor Culte, marile latifundii, marile proprietăţi 
imobiliare, intreprinderile productive, centre comerciale, depozite, 
infrastructuri ş.a.m.d. şi vor face primele analize ale componenţei 
Obştii, ale necesarului de Competenţe şi de Materiale.
 Se va începe reorganizarea Forţelor de Apărare şi Protecţie 
Civilă conform noilor Tactici şi Strategii de Apărare şi Protecţie.
 Se va implementa Sistemul Mediatic de Stat.
 
 Monstrul Media
 Democraţia şi Plutocraţia sunt echivalente… Democraţia 
este pur şi simplu Arma Politică a Banilor, iar Media este mijlocul 
prin care Banii operează într-un sistem politic democratic.
 Oswald Spengler



            MIȘCAREA DACIA  -  REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) 184

 Se vor organiza Depozitele Centralizate de Distribuţie. 
Pentru început, actualele Centre Comerciale (tip Mall) vor fi 
redirecţionate/reorganizate ca Depozite Centralizate de Distribuţie.
Se vor implementa rapid toate condiţiile pentru Comerţul 
Electronic. În prima fază, fiecare Obşte va asigura accesul la 
Internet celor care nu sunt încă racordaţi şi le vor asigura asistenţa 
tehnică şi socială necesară.
 Mişcarea Dacia este unică în spaţiul carpato-balcano-
dunăreano-pontic ce promovează Logos-Internet. Accesându-l, s-a 
ajuns la actualele realizări. „Maaaarea Majoritate Democratică” 
accesează în schimb Mythos-Internet ce le satisface „plăcerile 
animalice”: senzitive, emoţionale, abrahamice, sexiste, rasiste, 
ludice, subculturale, individualiste, narcisiste. Când vorbim de 
Internet, nu ne referim la actualul Mythos-Internet, ci la Logos-
Internet: acela care stimulează CUNOAŞTEREA, DEVENIREA, 
ci nu ÎNDOBITOCIREA.
 Se vor pune rapid bazele Falansterurilor Educaţiei 
şi Sănătăţii prin concentrarea activităţilor acestora în locaţii 
adecvate, provenind în această fază din localuri existente, 
eliberate, confiscate, naţionalizate, disponibilizate ş.a. în contextul 
implementării Noii Paradigme Socio-Economice. O atenţie 
deosebită va fi acordată formării Centrelor Naţionale de Excelenţă 
pentru Farmacologie, Imunologie şi Cercetare Ştiinţifică Medicală, 
în principal în vecinătatea marilor centre universitare.
 Se vor interzice organizaţiile neguvernamentale (ONG), 
nefiind contemplate de Legea Pământului.
 Se va începe operaţiunea de Identificare a Competenţelor  
celor care sunt ocupaţi în ramuri socio-economice futile destinate 
extincţiei, în vederea redistribuirii sau recalificării, deoarece 
Oraşele vor fi substanţial reconcepute şi redimensionate.

 Mega Orașele au devenit mijloacele prin care elita 
bogată controlează lumea. Acestea sunt arterele globalizării, 
ale controlului corporativ prin multinaționale. Acestea sunt, 
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de asemenea, rutele perfecte de transmisie pentru pandemiile 
globale mortale: autostrada ciumei. Sunt catastrofa care 
așteaptă să se întâmple. Sunt distrugătoare de cultură. Ele 
creează atomizarea, unde toți sunt obsedați de interesul propriu 
și fericiți să-i reguleze pe toți cei din jur. Orașele lumii sunt 
pline de oameni egoiști, înrăiți, lipsiți de duh, demni de milă, 
dezumanizați şi fără personalitate. Este o consecință inevitabilă 
a vieții în Mega Oraşe.
 Oswald Spengler - „Apusul Occidentului”
 

Mattafix - „Big City Life”
https://youtu.be/5SvqIG4FnVc

 

 A TREIA FAZĂ: IMPLEMENTAREA CELORLALTE 
PRINCIPII
 
 În această fază se va consolida Statul Meritocratic Iluminist 
prin consolidarea reformelor și implementarea celorlalte principii 
meritocratico-iluministe.
 Astfel se vor constitui Obştile Industriale, Agricole şi de 
Servicii. În industrie se va porni de la actuala situaţie şi se va 
„schimba din mers” Profilul şi Organizarea, având clar în minte 
Noua Strategie. Obştile Industriale vor fi înfiinţate pentru început 
acolo unde deja există Structurile şi Infrastructurile necesare, deci 
preponderent în oraşe, eventual alăturate Falansterurilor Cercetare 
Științifică şi Educație cu profiluri similare. Ulterior, acestea vor 
putea fi implementate în teritoriul naţional şi în afara oraşelor, 
fundamentale fiind apropierea de Resurse, Infrastructura, Poziţia 
Strategică, Potenţialul Uman şi alţi factori determinanţi pentru 
Optimizare.
 Se vor pune bazele unui nou tip de Transport în Comun 
de Persoane şi Mărfuri şi se vor începe lucrările de adaptare a 
reţelelor de transport şi a parcului auto la noua strategie.
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 Se va începe organizarea Obştilor de Odihnă şi Tratament 
în localităţile cu potenţial în aceste domenii.
 Se vor face proiecte pentru noi aşezări omeneşti conform 
Noului Concept de Habitat.
 Se vor face proiecte pentru implementarea Autarhiei.
 Se va redistribui populaţia în teritoriu în funcţie de Interesul 
General.
 Se va asigura tuturor cetăţenilor locuinţă corespunzătoare.
 Se vor organiza Cantine Obşteşti şi Cămine Culturale.
 Se va desfiinţa actuala Academie, urmând a fi reformată pe 
principii Meritocratice Iluministe cu statut de Sfat al Înţelepţilor.
 Se va începe studiul intensiv al Iluminismului în toate 
nivelurile de învăţământ.
 Se vor organiza cursuri de Iluminism pentru Adulţi.
 Desigur că cele prezentate nu sunt limitative, exclusiviste 
și sunt supuse perfecționării pe baze dialectice.
 
 TRANZIŢIA nu se va finaliza oricum pe termen scurt. 
Mişcarea Dacia estimează la DOUĂ GENERAŢII perioada de 
timp necesară implementării definitive a Noii Paradigme Socio-
Economice. Vor fi unii care vor face Tranziţia mai rapid, iar alţii 
mai lent. Mulţi intelectuali vor trebui să facă studii suplimentare, 
deoarece ceea ce au studiat în trecut nu va mai avea nicio valoare. 
Li se va da ocazia de a-şi demonstra Inteligenţa şi capacitatea 
de a se Schimba pentru a activa în domeniile de vârf ale Noii 
Lumi: Psihologia, Matematica Ontologică, Ştiinţele eliberate 
de Empiricismul Materialist şi axate pe Idealismul Raţionalist, 
Pedagogia, Ambientalismul, Agricultura Biologică, Industria de 
bunuri de folosință îndelungată, Robotică, Automatică, Informatică 
ş.a.m.d.
 Sistemul de Învăţământ va avea nevoie de un număr mare 
de psihologi, educatori şi profesori cunoscători ai Noii Paradigme 
Socio-Economice şi asta nu se obţine bătând din palme, ci prin 
Cunoaştere ce necesită timp şi resurse. Ştiinţele vor fi aşezate pe 



	 								GHID	DE	MERITOCRAŢIE	ILUMINISTĂ	PRACTICĂ 187

baze noi şi asta necesită de asemenea timpi lungi. Reorganizarea 
socio-economică va implica mari mişcări de oameni şi materiale. 
Multe ocupaţii vor dispare şi fiecare va trebui să se adapteze unor 
noi ocupaţii. Pentru unii va fi traumatic, pentru alţii nu. Statul 
va trebui să nu lase pe nimeni în urmă, dar adaptarea fiecăruia la 
Marea Schimbare va fi în fond o chestiune individuală.
 Activităţile de Justiţie, Publicitate, Contabilitate, Finanțe, 
Sportul pe Bani, Bănci, Asigurări, Petrochimie, Birocraţie, Media, 
Transporturi etc. vor dispare sau vor fi drastic redimensionate.
 Nimeni nu ar trebui să se preocupe însă prea mult, deoarece 
toţi avem un Potenţial Înnăscut, iar Meritocraţia Iluministă are ca 
obiectiv primordial atingerea acestuia de către fiecare individ în 
parte.
 Numai cei care nu au nicio Competenţă se tem de 
Schimbare, dar şi lor li se va da ocazia de a încadra în noul curs.
 Iluminismul are ca principal obiectiv „o societate de zei, 
de supra-oameni”.
 În funcţie de felul cum fiecare se va implica în Marea 
Schimbare, se vor încadra la una din cele trei categorii de oameni 
din Noua Lume:

 CONDU, URMEAZĂ, sau DĂ-TE LA O PARTE!
 Thomas Paine
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CAPITOLUL 7  - CONCLUZII

 Suntem conştienţi de faptul că puţini vor citi în aceste 
vremuri tulburi această carte, dar cei care au făcut-o şi o vor face, 
sigur vor percepe „o rază de lumină”. Multora le recomandăm 
lectura ca pe un exerciţiu de Logică, de RAŢIUNE, altora ca pe o 
încercare literară, chiar dacă de literar, e puţin aici.

 Cu modestia de rigoare în ceea ce ne priveşte, dacă tot 
am pomenit de Literatură, puteţi considera DACIA pe care 
o imaginăm noi ca fiind un fel de CASTALIA din romanul lui 
Hermann Hesse (Premiul Nobel pentru Literatură în 1946) „The 
Glass Bead Game” (Jocul cu Mărgele de Sticlă).

Fiecare disciplină academică din Castalia este condusă 
de un maestru („Magister”), care este ales de ceilalți membri ai 
disciplinei sale. Fiecare Magister este prin urmare, în întregime 
meritocratic, cu un talent recunoscut de toți. Fiecare Magister 
este considerat o persoană de excelență spirituală maximă. Cu 
toate acestea, toate disciplinele se înclină la una care le unește 
pe toate - jocul de mărgele de sticlă - rezervat pentru cea mai 
înaltă elită. Numai mințile minunate sunt autorizate oficial să 
joace acest joc final.

 Jocul de mărgele de sticlă are în vedere transcenderea 
disciplinelor individuale și a vedea ce le unește, chiar și atunci 
când nu pare să existe legături la toate. Jucătorii sunt cei capabili 
să vadă corespondențele ascunse, conexiunile secrete, rețeaua 
nevăzută a mentalului, țesături care înconjoară toate lucrurile. 
Sarcina jocului este de a genera sinteze mai înalte și sublime 
viziuni spirituale și legături neașteptate ce iluminează Mintea.

 Jocul este câștigat de jucătorul care poate crea cel mai 
frumos model de mărgele, reflectând cele mai extraordinare 
și neprevăzute conexiuni între idei. Cu cât este mai frumos 



            MIȘCAREA DACIA  -  REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA (R.O.D.) 190

aranjamentul mărgelelor, cu atât mai mult reflectă adevărurile 
transcendentale și cu atât este mai aproape de ele inducând 
iluminarea.

 Mike Hockney

„Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU 
TOȚI COPIII”, prima Carte-Manifest cuprinzând Ideologia 
Mişcării Dacia, a fost accesată gratis online numai pe Academia.
edu (https://www.academia.edu/29966650/%CE%A9_
NOUA_LUME.pdf) de peste 600 persoane într-un an, de când 
a apărut tipărită. Sperăm ca şi „REPUBLICA OBŞTEASCĂ 
DACIA (R.O.D.) - Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică” 
să aibă acelaşi succes, dacă nu mai mare. Autorii acestor cărţi, 
apartenenţi ai Sfatului Mişcării Dacia nu au încasat niciun leu 
din aceste cărţi, ca dovadă că ceea au făcut nu are scop de lucru. 
Noi suntem parte din acea ELITĂ IDEALIST-RAŢIONALISTĂ, 
ALTRUISTĂ şi purtătoare de LUMINĂ, spre deosebire de 
vechea ELITĂ INDIVIDUALIST-MATERIALISTĂ ce vă ţine în 
ÎNTUNERIC.

Gojira - Silvera (Lyrics)
https://youtu.be/_REqRmbE-s8 

Mişcarea Dacia este participantă activă în Al Doilea Val 
al Ilumismului, care va deveni curând Tsunami, chiar dacă puţini 
ştiu şi încă şi mai puţini cred!?

 Unii cârcotaşi „vor ignora, apoi vor râde, iar apoi ne vor 
combate, dar în final noi vom învinge!” (M. Ghandi)

Unii vor spune că suntem „cantitate neglijabilă”, dar 
aceştia nu ştiu că „un grup mic de cetăţeni grijulii şi dedicaţi pot 
schimba Lumea.”

 Mulţi vor spune că „suntem rupţi de realitate”, dar aceştia 
nu au idee că: Nimeni nu poate descoperi Noi Tărâmuri, fără 
acceptarea pierderii din Vedere a Ţărmului pentru foarte multă 
vreme. (André Gide)
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Noi ştim că persoanele RAŢIONALE cărora ne adresăm 
noi sunt o minoritate azi, predominând cei ce sunt sclavii Emoţiilor, 
Sentimentelor, Senzaţiilor, Religiilor Majore.

 Noi ştim că EVOLUŢIA, DEVENIREA sunt în firea 
Universului şi că atunci când sunt frânate conduc speciile la 
EXTINCŢIE, sau la REFACERE.

 Omenirea are în acest context două alternative:
HIPER-OMUL / SUPER-OMUL

sau
EXTINCŢIA / REFACEREA.

Tu ce vrei???

 Omul este o coardă între ANIMAL şi SUPER-OM - o 
coardă peste ABIS.

 Nietzsche

Cert este că aşa ceva nu s-a mai scris în limba română şi 
că nimeni până la noi nu a mai tratat ILUMINISMUL în această 
manieră PITAGOREICĂ, punându-l la baza unui proiect pentru Ω 
Nouă Lume.

 Aceasta este a doua carte a Mişcării Dacia şi avem intenţia 
de a continua să transmitem ceea ce ni s-a transmis la rândul nostru 
de către mari personalităţi ale Omenirii. Cu siguranță această carte 
nu a atins integral problematica meritocrației iluministe practice, 
dar ea reprezintă doar un prim pas în această direcție. Vor urma 
desigur și alte materiale în completare.  Fără falsă modestie, putem 
spune că şi noi am adus contribuţii non-indiferente la Al Doilea 
Val al Iluminismului, pornind de la specificităţi autohtone inedite 
pe plan mondial sau chiar de la Cunoaşterea şi Gândirea proprie.

 Republica Obştească Dacia ar fi fără îndoială o Noutate 
Absolută în Spaţiul Carpato-Balcano-Dunăreano-Pontic, dar cu 
adânci rădăcini istorice.

 Rămâne ca noi, locuitorii acestui Spaţiu Binecuvântat, să 
ne ridicăm la înălţimea strămoşilor noştri, să ieşim din Întuneric 
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spre Lumină şi să fim în prima linie a Marii Schimbări ce se 
profilează.

 Nu întâmplător PITAGORA, Primul Mare Maestru 
ILLUMINATI, spunea: Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci 
ca să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pamânturile sunt 
fără margini, toate pamânturile sunt comune.

Cei care au citit ce a publicat Mişcarea Dacia până aici, vor 
regăsi actualizate pentru Mileniul al III-lea aceste caracteristici cu 
profunde semnificaţii Iluministe.

Nu-ţi cerem să ne CREZI!
Caută tu însuţi ADEVĂRUL;
noi îţi deschidem doar Noi Orizonturi.
SAPERE AUDE!

AFLĂ CEEA CE PUȚINI ȘTIU!
VEZI CEEA CE PUȚINI VĂD!
ACCELEREAZĂ-ȚI DEVENIREA!

Azi trăim în ÎNTUNERIC.
Ieși la LUMINĂ!

A sosit momentul ca Omenirea să decidă CE VREA:
EXTINCŢIA,
SCLAVIA INSTITUŢIONALIZATĂ sau
ELIBERAREA!?

Destul!
RAŢIUNEA va zdrobi forțele anti-rațiunii.
Alătură-te Armatei raţiunii,
alătură-te Armatei Iluminismului Rațional!!

CONDU, URMEAZĂ SAU DĂ-TE LA O PARTE!
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LECTURI SUPLIMENTARE RECOMANDATE

A „God Series” - Mike Hockney (32 cărţi / cca. 15.000 pagini)
„How to Become God - The Illuminati Secret Religion”
„Crapitalism” - Michael Faust
„The Millionaires Death Club” - Mike Hockney
„The Last Bling King” - Mike Hockney
„The Armageddon Conspiracy” - Mike Hockney
„Prohibition” - Mike Hockney
„Meritocracy - A Revolution of the Mind” - Sean Gearard 
McCloskey

WEBOGRAFIE RECOMANDATĂ

www.miscareadacia.ro 
https://www.facebook.com/groups/
MISCAREAVIRTUALADACIA/ 
http://www.dacia-iluministă.eu 
http://bilisioniustin.blogspot.ro/ 
http://fairness.ro/wp/ 
https://www.facebook.com/%CE%A9-Nou%C4%83-Lume-
Oportunit%C4%83%C8%9Bi-Egale-Pentru-To%C8%9Bi-
Copiii-738263982998514/
https://www.facebook.com/Mi%C5%9Fcarea-
Dacia-602244723123860/ 
http://www.armageddonconspiracy.co.uk/ 
https://sacredcause.com/category/pythagorean-
illuminismontological-mathematics/ 
https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_
esuFRV4b17AJtAw 
http://themeritocracyparty.net/ 
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