Citat din lucrarea memorialistica Noi si Faptele - prof.ing.Ioan TEODOSIU-IONITA ... “ Faptele
noastre au determinat dezvoltare si ajutor extern “
“ … N-am fost, nu sunt si nu voi fi niciodata socialist – comunist, capitalist – imperialist, regalist,
nationalist ... patriot, DA ! (dar, nu numai declarativ !). Am fost, sunt si voi fi intodeauna iubitor de
Romania, romani si de oamenii Terrei, un pacifist INDARJIT (un om pentru oameni), pentru ca am
viziunea viitorului … si mi-as dori ca toti locuitorii Terrei sa o detina. Motiv pentru care, va rog sa
analizati cu decenta, corectitudine, fara patima manipulatoare, fara frica si neconflictual, precum "T-ul
contabil", adica comparativ ... ce s-a realizat in toate etapele istorice ale Romaniei si cine si cu ce ne-au
ajutat … . Ce tari ale Terrei ne-au ajutat: Franta, Russia, China, Germania, America (US), Israel, Turcia,
Ungaria, Austria, India, Anglia(GB), Serbia, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Spania, Italia, Olanda, Japonia,
Tarile Arabe ... si ... se pare ca in primul rand ne-am ajutat noi, ROMANII, prin FAPTELE noastre si care au
determinat un eventual ajutor extern. Romanii, ca de altfel toti locuitorii Terrei (oameni & vizitatori
stabiliti pe Terra) s-au saturat de atata partinire si manipulare din partea fiecarei “parti umane” …
fiecare cu interesul si politicul ei. Intr-un final, TOATE se transmit “precum tehnologia fiecarei
descoperiri umane”, asupra trairii de zi cu zi a fiecarui om de pe Terra, om care nu isi doreste decat sa-i
fie bine si sa poata avea un trai civilizat si decent … fara UMILIRE zilnica si manipulare catre conflict.
Omenirea de pe Terra a evoluat si traim o schimbare a gandirii trairii umane pe Terra, sunt alte
“timpuri”, dar, pe care trebuie sa le si constientizam cu ratiune echilibrata. Traim inceputul unei alte
etape de dezvoltare umana terrestra, pentru moment inca nedefinita ! … “

P.S.
Daca nu vom avea o gandire evolutiva, vom ajunge sa ne contrazicem si in privinta matematicii primare
(aritmetica) “Tabla Inmultirii” … 2x2=4 … nu este adevarat. Bucatarul dintr-un restaurant daca nu
gandeste “partinitor” ca noi (interesul de grup), nu-i este buna mancarea gatita, trebuie sa nu o
mancam, decat … ! Vom ajunge sa ne NEGAM propria noastra existenta terrestra !

Reamintesc ce am scris in 15 Noiembrie 2014 - pe facebook -:
“ … Oare exista pe acest mapamond om, roman, internaut, extraterestrii stabiliti pe terra .... care sa nu
isi doreasca:
1) sa existe in apropierea locuintei lui a unei scoli, gradinita, cresa ...
2) sa existe in apropierea locuintei lui a unui spital, o policlinica ...
3) sa poata copiii lui sa se educe, sa se culturalizeze cu preturi in lei si eforturi fizice mult mai mici sau
chiar inexistente ...
4) sa poata parintii lui batrani sa se intretina singuri in urma unei vieti de munca ...
5) sa poata lucra, avea un loc de munca cat de cat asigurat ... sa traiasca intr-o tara respectata cu un
popor respectat ...
6) sa nu fie martor la un fariseism intelectual si cultivat fara lipsa minima de omenie ...
7) sa poata sa se plimbe printre coniferele muntilor din tara lui sau eventual sa stea in timpul odihnei la
umbra lor ... daca mai gaseste conifere ...
8) sa nu mai fie martor la intretinerea urii dintre oameni ... si sa elimine din practica umana a dictonului
"dezbina ca sa poti conduce " ...
9) sa fie sigur cand se adreseaza justitiei ... ca aceasta este corecta si nu partinitoare ... si ca intodeauna
vor fi pedepsiti cei vinovati ... indiferent cine sunt ...
10) sa isi elimine frica prin care se doreste a fi supus tacerii si sa se multumeasca cu ce are si i se da ... de
catre societatea democratica ... si ar mai fi multe de spus si scris in zeci de pagini … “

Asta inseamna intr-adevar EVOLUTIE UMANA ! - 25 Decembrie 2014 … “

