Proiect de Țară: Hrană, Apă, Energie
Proiectul de Țară ,,Hrană, Apă, Energie'' este o intoarcere la rădăcinile milenare ale neamului
românesc. Pornește de la om, persoană concretă care există în și prin ordinea Firii. În ultimii 30 de
ani, statul român s-a ridicat împotriva naturii și a lui Dumnezeu spoliind solul, subsolul, sate,
conștiințe și tradiții. Românii s-au săturat de proiecte și programe venite de aiurea care i-au tot forțat
să se adapteze la o realitate ﬁctivă. România nu are nevoie de principii abstracte și idealuri frivole,
dogme și doctrine. Are nevoie de Adevăr și o stare de spirit înălțătoare.
Piatra de temelie a proiectului este instaurarea statului micilor proprietari și a unei societăți
bazate pe Buna Rânduială, Onoare și Dreptate. Astăzi, în societatea românească, predomină teama,
umilința, incompetența, disponibilitatea de a-ți vinde țara pentru un pumn de arginți și de a-ți da
propriul suﬂet în schimbul unei vieți de sclav fericit. Dacă vrem să reconstruim România pe baze
durabile, este crucial să salvăm rostul din oameni și din locuri .
Proiectul de Țară ,,Hrană, Apă, Energie” păstrează vie memoria dacului liber și a răzeșului, a
căror libertate avea ca sursă pe Dumnezeu și se exprima în limitele Creației sale. Nu vom uita că
punctul de referință al țăranului român a fost glia strămoșească, de care era legat organic prin parohie
și moșie. România dinaintea comunismului era România micilor gospodării țărănești și a
întreprinzătorilor. România n-ar mai ﬁ România fără un asemenea trecut și o mare parte din ceea ce
este caracteristic și fermecător (apreciat atât demult de cei care ne vizitează țara) se datorează
supraviețuirii României profunde și a economiei ei de proximitate (distributism)
Obiectivul major al Proiectului de Țară ,,Hrană, Apă, Energie” este întărirea statului și
resuveranizarea persoanei. Statul actual este servil și nereprezentativ ﬁindcă nu reprezintă poporul ci
interesele diferitelor clanuri care s-au perindat la putere. Proiectul prevede înlocuirea statului servil cu
un stat suveran unde cetățeanul și statul să se întâlnească la masa libertății. Astăzi ei se întâlnesc pe
palierul interesului utilitar, al manipulărilor, ideologiei și confruntărilor.
Pentru a exista o persoană cu adevărat liberă într-un stat cu adevărat suveran va ﬁ nevoie de
resuveranizarea persoanei prin răspândirea cât mai largă a micii proprietăți productive. Toate
orânduirile al căror principal obiectiv a fost manipularea, ideologia și transformarea omului într-o
unealtă de muncă / mașină de consum - de la comunism, nazism până la tehno-globalismul marilor
corporații - au fost și sunt împotriva răspândirii micii proprietăți productive.
Iată de ce proiectul Hrană, Apă, Energie propune înlocuirea modelului neoliberal actual cu economia
civică. Modelul neoliberal, pe care România l-a urmat orbește, tratează omul ca pe un sclav pe
plantație și planeta ca o exploatare minieră, înrobind țările marii ﬁnanțe. La polul opus, economia
civică este economia lucrătorilor proprietari, a familiei creștine, a țăranului român autentic. O
economie a libertății. O economie a moralității. O economie a frățietății care mărturisește tradiția.
Singura posibilitate pentru omul de rând de a ieși din sclavie și a dobândi autonomia materială în
deplină siguranță și demnitate. Economia civică nu își propune să acumuleze mormane de bani pentru
bănci, ci să creeze bogăție reală pentru susținerea familiilor si a comunităților. Si mai ales, oferă
speranța reală că ﬁecare copil, chiar din familiiile nevoiașe, va ajunge la maturitate proprietarul unei
afaceri, pământ, investiții. Flacăra speranței va spori încrederea în sine și în viitorul țării.
Prin proiectul de față, țara va ridica un steag. Sub faldurile lui se va reface satul românesc
tradițional. Va renaște viața la țară în integralitatea sa, economică și spirituală. Obiective pe deplin
realizabile: hrană integrală și omul integru. Poporul român, cel mai sănătos din lume. ,,Nișa
românească'', model de urmat pentru multe țări din lume.

Proiectul de Țară ,,Hrană, Apă, Energie”prevede măsuri precise pentru punerea în valoare a
avantajelor competitive reale de care mai dispune România în prezent: valoriﬁcarea sustenabilă a
resurselor minerale și, ca urmare, consolidarea capitalului natural, întărirea și garantarea regimului
proprietății, încurajarea inițiativelor antreprenoriale, identiﬁcarea unor noi resurse de dezvoltare
pentru întărirea clasei mijlocii, sprijinirea formulelor asociative la ﬁrul ierbii, motorul creării de
locuri de muncă stabile, sigure și bine remunerate, îmbunătățirea permanentă a calității vieții.
România poate și trebuie să redevină grânarul Europei, să producă energie ieftină și din
abundență, în mod special provenită din complexe de energie neconvențională. Resursele naturale nu
sunt de vânzare. Ele constituie bogăția, istoria și teritoriul poporului român.
O altă mare resursă a țării este vocația. Prin acest proiect, ﬁecare cetățean al țării își va găsi rostul
său, va avea posibilitatea să-și exprime îndemânarea și dorința de a munci pentru ceea ce este menit
de Dumnezeu. În patria maternă, România, și nu pribegind prin lume!
Proiectul propune legi simple pe înțelesul tuturor, funcționari destoinici și devotați care să le pună
în aplicare, taxe și impozite mici, o monedă sigură si stabilă, o țară curată și îngrijită. Economia se va
dezvolta nu prin privatizare ci prin buna guvernanță. Nu va mai exista lupta între stânga și dreapta,
statul ,,minimal'' și ,,statul dădacă'', ci doar interesul național.
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