
Scrisoare deschisă către Societatea civilă, către mediul universitar, ştiinţific şi 

academic, către mediul economic,  către Instanţele internaţionale ale 

instituţiilor statale.

ŞI CĂTRE LUMEA LIBERĂ, 

atât cât mai este cu adevărat şi atât cât de mult mai este

Open letter to Civil Society, to the University, Scientific and Academic 

Environment, to the Economic Environment, to the national and International 

Courts of State Institutions.

AND TO THE REAL FREE WORLD, 

as long as it really is and how much is she

FYI

Bună ziua,

Numele meu este Ionel Gabriel Niculescu, sunt din Bucureşti, România şi doresc 

să informez Societatea Globală în legătură cu lucruri despre care s-a spus şi se 

spune şi s-a scris şi se scrie că ar fi importante şi foarte importante deşi mai 

nimeni  nu  prea  le  tratează  ca  atare  sau  cel  puţin  aşa  s-a  întâmplat  şi  se 

întâmplă în cazul meu, fără să cred că acest caz ar fi un unicat.

My name is Ionel Gabriel Niculescu, I'm from Bucharest – Romania and I want to 

inform the Global Society about things that have been said and

about which is written to be important and very important, though almost no 

one treats them as such, or at least so it happens in my case and I do not think 

this case would be a unique one.

Unde se spune şi se scrie? Păi cam peste tot: în documente statale oficiale, în 

discursurile  demnitarilor,  în  presă,  în  cărţi,  în  filme  şi  chiar  în  discuţiile 

oamenilor de rând.

Where is it said and written? Well, everywhere: in official state documents, in 

dignitaries'  speeches,  in  press,  in  books,  in  movies,  and  even  in  ordinary 

people's discussions. 



Atenţionare! Oricăt ar părea de ciudat, acest document există şi a fost publicat 

nu în primul rând pentru interesul meu personal ci pentru societate şi în special 

pentru viitorul ei, prezentul fiind compromis de mult. Sigur, fiind şi eu membru 

al  acestei  comunităţi  el  poate  şi  este  normal  să  aibe  impact  şi  asupra 

problemelor,  intereselor,  nevoilor,  dorinţelor,  proiectelor  şi  programelor  şi 

cauzelor mele. NU uitaţi însă interesul primar, care este interesul oricui, chiar al 

tau  cititorule!  Cât  priveşte  grija  oamenilor  pentru  semenii  lor  ca  cetăţeni 

generici  dar  şi  ca  ceea ce sunt  ei  prin  personalitatea,  faptele  şi  rezultatele 

obţinute de ei în viaţă şi  mai ales prin contribuţia lor în cadrul  societăţii  şi 

pentru umanitate, nu avem motive serioase de optimism. Din păcate suntem 

înconjuraţi  şi  suferim  toţi,  fără  excepţie,  conştient  sau  inconştient,  de 

ignoranţa, indolenţa,  iresponsabilitatea şi  inconştienţa generală,  sigur atunci 

când şi acolo unde este aşa, “infinit” mai mult decât ar fi normal şi sănătos să 

fie. Este însă firesc, chiar dacă nu normal ... şi asta arată nivelul de evoluţie, de 

dezvoltare şi de civilizaţie scăzut, atenţie! în raport cu resursa uriaşă de care 

dispunem în cunoşterea globală: comună, publică şi cea privată şi individuală. 

Pentru  că  TOTUL  în  viaţa  noastră  depinde  esenţial  şi  fundamental  de 

cunoaştere. Iar eu fiind cunoscător şi competent în cunoaştere este normal să 

înţeleg mai corect  şi  mai bine decât  cei  mai  mulţi  lucrurile  acestea şi  este 

normal să vorbesc despre ele. Într-o societate normală ar fi  de datoria mea 

civică acest lucru dar în societatea actuala datoria, competenţa şi spiritul civic 

nu înseamnă mare lucru “nici pentru opincă nici pentru vlădică” cum spunem 

noi românii. Umanismul, spiritul civic, onoarea, demnitatea, responsabilitatea şi 

solidaritatea au fost aproape distruse de egoism, invidie, orgoliu şi aroganţă, 

graţie primitivismului şi barbariei, adesea vicleană dar mascată, generate de 

principiul concurenţei (adesea sălbatice) de dragul concurenţei, total lipsită de 

inteligenţă aparţinând condiţiei umane medii cel puţin şi promovată deşănţat 

de societatea asa-zis capitalistă.

Warning! Even if it sounds weird, this document exists and has been published 

not primarily for my personal interest but for society and especially for her 

future,  the present  being compromised for  a long time.  Of  course,  being a 

member of  this community,  it  can and is normal to have an impact on my 

problems, interests, needs, desires, projects and programs and causes. I do not 

know how long but we will see. But do not forget the primary interest, which is 

everyone's interest.  As for the care of people for others humans as generic 



citizens but also as what  are they through their personality, the facts and the 

results which they have achieved in theyr life,  and especially through theyr 

contribution  to  society  and  to  humanity,  we  have  no  serious  reasons  for 

optimism.  Unfortunately,  we  are  surrounded  and  suffer,  without  exception, 

consciously  or  unconsciously,  by  ignorance,  indolence,  irresponsibility  and 

general unconsciousness, surely when and where it is, "infinite" more than it 

would be normal and healthy to be. But it is natural, even if not normal, and 

this shows the level of evolution, development and low civilization, attention !, 

in relation to the huge resource we have in global common knowledge. Public, 

private and individual. Because everything in our lives depends esential and 

fundamentally  on knowledge.  And I  being knowledgeable and competent  in 

knowing it  is  normal to understand more correctly  and better than most of 

these things and it is normal to talk about them. Humanism, civic spirit, honor, 

dignity, responsibility have been destroyed by selfishness, envy, bad pride and 

arrogance thanks to the primitive, barbaric principle of rivalry for the sake of 

rivalry, totally devoid of intelligence belonging to the average human condition, 

promoted by the so-called capitalist society. We have destroyed the valuable 

spirit of cooperation, solidarity and fair competition, fair-play spirit.

Odată precizate aceste lucruri esenţiale voi informa pe scurt despre cazul meu 

social care face parte şi dintr-o grupă în care sunt mulţi  alţi  semeni, uneori 

chiar  şi  tu  cititorule,  dar  are  şi  aspecte  de  raritate  sau  chiar  de  unicat  în 

anumite privinţe. De ce nu scriem, nu discutăm şi nu dezbatem prea mulţi şi 

suficient de mult despre asta este un “mister” şi un nefast în acelaşi timp.

Once these essential things have been explained, I will briefly inform my social 

case,  which  is  also  part  of  a  group  where  there  are  many  other  people, 

sometimes even the reader,  but it  also has rare or even unique aspects in 

some respects. Why do not we write, do not talk and do not debate too many 

and enough about it? Is a "mystery" and a bad thing at the same time.

Cititorule! Dacă îţi acorzi şansa, pe care eu ţi-o ofer de altfel, să citeşti acest 

document  până  la  sfârşit  este  foarte  probabil  ca  mai  tîrziu  sau  poate  mai 

devreme să te ajute mult în deciziile pe care, vrei nu vrei, le ai de luat în viaţă. 

Încearcă  să  citeşti  aşa  cum eu  încerc  să  scriu.  Detaşat,  fără  patimă,  fără 

părtinire, obiectiv, responsabil şi cu dragoste de semeni şi de adevăr.



Reader! If you give yourself the chance, which I offer you otherwise, to read 

and even study this document until the end, it is very likely that later or sooner 

this can help you a lot in the decisions that you must to take alive. Try to read 

as I try to write. Detached, without passion, without bias, objective, responsible 

and with love of human people and truth, my greatest love for ever.

Implinesc 53 de ani în curând şi încă din copilărie am început să fiu preocupat, 

oarecum inconştient, de soarta semenilor. Am primit o educaţie pe care o pot 

aprecia în multe privinţe ca fiind excelentă, cu toate lipsurile ei, deşi ştiu astăzi 

că  NIMENI  în  lume  nu  ştie  cu  adevărat  ce  înseamnă  educaţia  corectă  şi 

adecvată fiecărei perioade de viaţă pentru fiecare individ în parte.  Educaţia 

primită nu a fost în sine specială dar prin cumul de situaţii o pot considera cum 

am spus, extraordinară. Am primit şi eu educaţie de la familie, de la scoală, din 

cărţi şi filme (dar de calitate educaţională certă) şi din presă, de la stradă şi 

mai târziu de la locul de muncă, aşa cum se întâmplă cu mai toţi oamenii. Am 

avut însă avantajul, greu de înţeles fără studiu pentru foarte mulţi probabil, să 

învăţ în şcolile aşa-zisului regim ceauşist care am motive serioase să consider 

că la un moment dat, în viitor, va fi recunoscut ca erou acolo unde este cazul. 

Noi, celor care ne-a păsat, am învăţat la şcoală omenia şi solidaritatea socială, 

primele atribute ale unei societăţi civilizate, nu barbare şi cam primitive social 

ca  cele  în  care  trăim  astăzi  cam  peste  tot  în  lume.  Acesta  este  cel  mai 

important lucru, nepreţuit, pe care poţi să îl primeşti prin educaţie. ATENŢIE! 

Este vorba despre lucrurile bune ale acelei perioade nu de cele nefaste despre 

care  se  înghesuie  foarte  mulţi  să  vorbească  dar  incompetent,  inconştient, 

iresponsabil şi adesea corupt şi fără respect faţă de adevăr şi auditoriu.

I'm 53 years old, and since my childhood I have begun to be preoccupied about 

the  fate  of  my  fellow  men,   somewhat  unconscious.  I  have  received  an 

education  that  I  can  appreciate  in  many  ways  as  excellent,  with  all  its 

shortcomings, though I know today that NOBODY in the world does not really 

know  what  education  is  right  and  adequate  to  each  life  period  for  each 

individual. The education received was not special in itself, but by the cumulus 

of situations I can think of it as extraordinary. I have received education, like 

most  of  people,  from the family,  from school,  from books,  movies  and the 

press, from the street and later from the workplace. But I had the advantage, 

hard to understand for many people without dedicated study, to learn in the 

schools  of  the  so-called  Ceausescu  regime.  Regime  about  I  have  serious 



reasons to believe that, at some point in the future, will be recognized as a 

hero, where is the case. We, those who were interested, have learned at school 

humanity and social solidarity, cooperation and team spirit, mutual respect, the 

first attributes of a civilized society, not a barbarians and primitives society, 

like those where we live today all over the world. This is the most important 

and valuable thing you can get through education. CAREFUL! These are the 

good things of that time, not the bad ones about which many people flock to 

talk incompetently, unconsciously, irresponsibly, and often corrupt and without 

respect for the truth.

Am îndrăgit spiritul ştiinţific de mic, de pe la 12 ani cînd am luat contact cu el 

la şcoală graţie dirigintei din gimnaziu şi a uneia din profesoarele noastre de 

istorie cărora le port respectul cuvenit ca mai tuturor dascălilor pe care i-am 

avut.  Acest  lucru  s-a  unit  cu  o  caracteristică  nativă,  aproape  un  talent, 

descoperit ca atare de doar puţin timp şi anume spiritul obiectiv, nepărtinitor şi 

onest, corect, responsabil - ca o componentă  structurală nativă după cum 

spuneam. 

I  have loved the scientific spirit since I  was twelve years old, when I got in 

touch with him at the secondary education, thanks to class master and one of 

our history professors for which I have the due respect as for almost all the 

teachers  I  have had.  This  combined with a  native  feature,  almost  a  talent, 

discovered as such short time ago, namely the objective, impartial and honest 

spirit, right, responsible - as a native structural component as I said. 

Aceste  lucruri  împreună  cu  potenţialul  meu,  de  asemeni  nativ,  pentru 

cunoaştere  şi  înţelegere  corectă  a  lucrurilor,  sigur  în  raport  cu  vârsta  şi 

vremurile ca la orice altă persoană, dar şi împreună cu creativitatea şi talentul 

spiritului  inovator,  deasemeni  native,  structurale  persoanei  mele  globale  şi 

împreună cu o atitudine care s-a dorit mereu corectă reuşind să fie adesea aşa 

şi împreună cu activităţile de orice fel prestate în viaţă au produs “produsul” pe 

care îl  reprezint  astăzi  şi  despre care  voi  vorbii  în  continuare.  Pentru că el 

reprezintă o RESURSĂ importantă pentru umanitate, pentru normalizarea vieţii 

sociale, pentru dezvoltare, civilizaţie şi progres, pentru binele fiecărui individ 

care merită (aceia care) să trăiască normal, benefic, sănătos, frumos, împlinit. 

Dar  această  resursă  nu poate lucra  pentru  toate  acestea  decât  în  anumite 

condiţii  de normalitate care până acum nu au existat,  contribuţia mea fiind 



astfel “infinit” limitată.

These things, together with my native potential for the correct knowledge and 

understanding of  things,  of  course in relation to age and times,  like at any 

other person, but also with the talent of the creative and innovative spirit, also 

native, structural of my global person and together with an attitude that has 

always wanted to be right and managed to be so often and along with the any 

kind  of  activities  provided  in  my  life,  have  produced  the  product  that  I 

represent today and about which I will continue to speak in this text. Because it 

is an important RESOURCE for humanity, for the normalization of social life, for 

development, for civilization and progress, for the good of every individual who 

deserves (those) to live normal, beneficial, healthy, beautiful, fulfilled. 

O  paranteză.  Tot  ce  spun  în  această  scrisoare  sunt  date  tehnice,  necesare 

înţelegerii corecte a lucrurilor despre care vorbesc iar cuvintele şi construcţia 

sunt alese cu mare grijă. Nu sunt apecieri axiologice, culturale, ci evidenţe care 

nu au nevoie de demonstraţie. Nu a venit vremea pentru cultură autentică înalt 

valoroasă.  Pentru  că  nu  poţi  clădi  cultural  înalt  pe  un  sistem  socio-politic 

profund defect prin incompetenţă, corupţie şi injustiţie. Mare parte din cultura 

aplaudata pe diverse scene ascunde mostruozităţi grozave, vezi afacerile de 

culise.

A bracket. Everything they say in this letter is technical data, necessary for the 

correct  understanding  of  what  they  are  talking  about,  and  the  words  and 

construction are chosen with great care. But this resource can not work for all 

of this except under certain normality conditions that have not existed so far, 

so my contribution is thus "infinitely" limited. They are not axiological, cultural, 

but  evidences that  do not  need demonstration.  The time has not  come for 

authentic high-value culture. Because we can not build a cultural world, high 

valuable,  based  of  deeply  defective  socio-political  system  through 

incompetence,  corruption  and  injustice.  Much  of  the  culture  applauded  on 

various scenes conceals terrific monstrosity, see backstage businesses.

Şi o altă paranteză pentru clarificarea motivului, determinismului, pentru care 

compun acest text. Pentru mine el reprezintă o uşurare şi o ELIBERARE datorită 

faptului  că  fiind  o  persoană  cu  înalt  simţ  şi  spirit  civic  responsabil  dar  şi 

pragmatic  înţeleg valoarea şi importanţa a ceea ce este prioritar important şi 



valoros  pentru  societate,  pentru  fiecare  membru  în  parte  şi  pentru  toţi 

împreună.  Adică  odată  publicat  acest  material  cea  mai  mare  parte  de 

responsabilitate  pentru ce va urma trece de la mine la societate indiferent cine 

şi câte persoane vor citi aceste rânduri.

I make another bracket for clarifying the reason, the determinism, for which I 

compose this text. For me, it is a relief and an release due to the fact that I'm a 

person with high sense and civic spirit, responsible but also pragmatically and 

understand the value and importance of what is important and valuable for 

society, for each member and for all together. That is, once this material is 

published, most of the responsibility for what will follow will pass from me to 

society no matter who and how many people will read these lines.

Mai  trebuie  precizat,  din  onestitate,  că  aceste  lucruri  le  scriu  fiind  inspirat, 

asistat, să zicem ... din Înalt. Nu mă aştept să fiu prea bine înţeles deoarece în 

această privinţă foarte mulţi suferă grav de cunoaştere şi înţelegere incorecte 

confundând  adesea  “lucrurile”  datorită  defectului  de  atitudine  şi  adesea 

datorită misticismului nefast.

It must be said, from honesty, that these things are written by being inspired, 

assisted,  say  ...  from the  High.  I  do  not  expect  to  be  too  well  understood 

because in this regard many people suffer severely from incorrect knowledge 

and understanding often confusing "things" due to the defect of attitude and 

often due to the bad mysticism.

Întorcându-mă la “produsul” care sunt am motive serioase să îl  consider un 

adevărat fenomen. Există un autor, Albert Ignatenko, un aşa-zis “paranormal”, 

o persoană excepţională din multe puncte de vedere, a fost şi pe la noi la TV 

într-o emisiune văzută  de mine, care a scris o carte foarte interesantă “Cum să 

devii  FENOMEN”.  Nu am pus încă în  practică cele scrise acolo,  de altfel  de 

urmat foarte probabil,  dar pot  afirma că sunt de mult  un fenomen doar că 

niciodată până de curând nu m-am privit aşa.

Turning to the "product" which I am, I have serious reasons to consider it a true 

phenomenon. There is an author, Albert Ignatenko, a so-called "paranormal," 

and was also on TV in a show I saw, writing a very interesting book, "How to 

Become a PHENOMENON." I have not yet put into practice the ones written 



there, but I can say that I have long been a phenomenon but I have never seen 

myself like this before.

Nu voi scrie aici istorii despre mine, câteva există deja pe Internet, ci mă voi 

mulţumii să informez sumar asupra subiectului propus. Voi face deci un fel de 

listă cu adevăruri despre mine, adevăruri care susţin cele spuse mai sus.

I will not write here stories about myself, some already exist on the Internet, 

but I will be pleased to briefly inform the proposed subject. So I will make a sort 

of list of truths about me, truths that support the above.

Prin anii 80, liceean fiind, am intrat într-o primă criză existenţială gravă, prima 

din cele 2 pe care le-am suferit în viaţă, a doua intervenind după ce am devenit 

creştin şi a durat din 1991 până prin 2000 şi ceva (cca. 2000-2004 probabil). 

Prima criză a durat groaznic de mult, cam 4 ani, de prin clasa a X-a până după 

primul an de armată. Atunci, glumesc eu spunând că am făcut facultatea. În 

această perioadă s-au născut 2 proiecte formidabile, cel care a devenit mult 

mai târziu, prin 2005, Programul pentru standardizarea cunoaşterii cXcXc`SSC-

CUG şi Sistemul filozofic exponent3000 - filozofia mileniului III. Din programul 

cXcXc`SSC-CUG s-a născut,  prin  anii  2010-2017 probabil,  un set de invenţii 

foarte  importante  începănd  cu  cea  aflată  în  procedură  de  brevetare 

internaţională,  probabil  fără  succes  din  lipsă  de  parteneri  şi  finanţe  - 

www.cyberinvent.aa1.ro. 

By the 80s, as a lyceum young man, I have entered a first serious existential 

crisis, the first of which I have suffered in my life, the second intervening after 

becoming a Christian and ran from 1991 to 2000 and something (approx. 2000-

2004 probably). The first crisis lasted awfully long, about four years, from the 

10th grade to the first year of the army. In this period, I joke, saying that I did 

the  faculty.  because  all  this  period  was  marked  by  intense  sessions  of 

philosophical acts. During this period, two formidable projects were born, one 

which  became much later  in  2005,  the  Program for  the  Standardization  of 

Knowledge  cXcXc`SSK-CUG  and  second  is  the  Philosophical  system 

"exponent3000" - the philosophy of the Third Millennium. 



Nu am făcut niciodată o facultate deşi am dat examen la marina comercială la 

sfârşitul liceului când am picat cu 4.9 cred deşi am motive serioase să cred că 

meritam cel puţin 6-7 şi deşi m-am înscris la Universitatea ecologică unde nu 

am făcut nici măcar un an. De ce? Nu ştiu cu adevărat dar am motive serioase 

sa cred că este implicat destinul .... sau poate soarta. Sunt câteva lucruri în 

viaţa mea care “s-au încăpăţânat” sistematic şi ciudat să nu se întâmple până 

acum:  asta  cu  facultatea,  care  are  sens  (oameni  ca  mine,  intreprinzători, 

filozofi, larg cunoscători, universali şi neconvenţionali infiinţează universităţi şi 

academii fară să aibe nevoie să urmeze de alte şcoli fiind autodidacţi), apoi 

faptul că nu am învăţat limbi străine, apoi faptul că nu am acumulat capital 

deşi am produs foarte multe şi mult valoric, apoi … alte …. ciudăţenii, unele 

menţionate mai jos, in text şi or mai fi şi altele neinventariate încă.

I never did a faculty even if I have candidate o the commercial navy at the end 

of  the high school  when I  fell  with 4.9,  although I  have serious reasons to 

believe  that  I  was  worth  at  least  6-7.  After  1990  I  went  to  the  Ecological 

University where I did not even do one year. Why? I do not really know, but I  

have serious  reasons to believe that  destiny  is  involved ....  or  maybe fate. 

Seriously. There are a few things in my life which systematically and weird have 

been  stubbornly not to happen until  now: this with the faculty that makes 

sense  (people  like  me,  entrepreneurs,  philosophers,  universal  and 

unconventional,  establish universities and academies without need to follow 

other schools,  Being self-taught), then the fact that we did not learn foreign 

languages,  the  fact  that  we  did  not  accumulate  capital  even  though  we 

produced a lot and much value. Other .... oddities mentioned below in the text. 

And still others which have not yet been inventory.

Deci se poate spune că am 9 clase în mediul pedagogic statal căci începând cu 

a X-a nu prea s-a mai lipit şcoala de mine. Am făcut în schimb o grămadă de 

cursuri postliceeale care sunt listate pe Internet pe domeniul meu aa1.ro şi pe 

linkedin.com.

So it can be said that I have 9 classes because since the 10 class I don't was to 

much to school. Instead, I did a lot of post-lyceum courses that are listed on the 

Internet on my aa1.ro domain and on linkedin.com.



Deşi am biblioteca plină de cărţi, dar nu mai mult de câteva sute de volume, 

din mai toate domeniile, cele mai multe nu le-am citit, doar le-am răsfoit. Şi 

culmea! Îmi place foarte mult să citesc și am respect religios pentru cărți și 

pentru autorii lor.

Although I have a library full of books in most fields, most of them I have not 

read, just browsed them. Though, is weird, not? I really like to read and I have 

religious respect for books and for their authors.

Nu am citit  integral  decât o singură carte de filozofie,  o carte de ontologie 

generală - filozofie aşa-zis materialistă deşi am multe cărţi de autori consacraţi 

în  domeniu.  În  schimb am făcut  zeci  de  ani  şi  fac  din  plin,  zilnic,  filozofie 

mentală,  nematerializată  încă  scriptic.  Am  o  gândire  clară,  realistă,  înalt 

competentă, extrem de eficientă. Aş avea foarte multe de scris dar constat cu 

tristeţe că nu prea am de ce şi pentru cine? Căci cine este interesat de adevăr 

cu prioritate şi indiferent de impactul lui în raport cu persoana sa? Celor mulţi 

nu doar că nu le place să se vorbească despre adevărurile neplăcute din viaţa 

lor dar chiar fug de astfel de situaţii …. chiar când sunt singuri cu gândurile lor 

şi cele ce citesc.

I have not read all but one book of philosophy, a book of general ontology - a 

so-called  materialistic  philosophy,  although  I  have  many  books  of  famous 

authors in the field. Instead, I have done and are doing, on a daily basis, a 

mental  philosophy that  has  not  yet  been scripted.  I  have a  clear,  realistic, 

highly competent, extremely effective thinking. I would have a lot to write but I 

found sadly that I do not have why and for whom? Who are interested today for 

the truth, with priority and regardless of his impact in relation to the person. 

Many people do not like to talk about the unpleasant truths about them.

Majoritatea cărţilor citite sunt cărţile copilăriei, multe din cărţile lui Pavel Corutz 

(deloc  întâmplător,  ar  zice  destinul),  câteva  cărţi  de  spionaj,  ceva  romane 

poliţiste, cărţile lui Cornel Dan Niculae (idem) şi încă câteva despre societăţile 

mai mult sau mai puţin secrete, o carte de magie şi  câteva cărţi  de ştiinţe 

diverse. Şi toate astea cu ani în urmă. De exemplu de prin 2005 nu cred că am 

citit integral mai mult de 10 cărţi. Ori asta este “imens” de puţin raportat la cât 

de mult cunosc pe esenţe şi mai ales la cât de mult înţeleg, adesea corect, din 

lumea  în  care  trăim.  Sigur  există  şi  unele  secrete.  Unul  ar  fi  că  am  fost 



indrumat, foarte probabil tot … din Înalt, să citesc cărţi esenţiale. Să văd filme 

şi emisiuni esenţiale. Şi mai trebuie să spun că îmi place foarte mult să citesc. 

Din păcate, graţie talentului meu de cetăţean conştiincios şi al altor cauze, am 

ignorat  sistematic  în  viaţă  plăcerile  şi  dorinţele  mele  foarte  personale 

ocupându-mă de problemele societăţii cu prioritate, alt lucru de “neînţeles”. Şi 

am descoperit, inventat, construit sute de soluţii pentru problemele individuale 

şi  sociale. De fapt am ajuns la o performanţă fenomenală. Să pot identifica 

relativ rapid cele mai bune căi de urmat, inclusiv paşii importanţi de informare-

documentare corectă. Pot vorbi, principial vorbind, cam despre orice, gândind 

şi spunând lucruri corecte şi adesea valoroase, adesea inovând. Dacă aş avea 

resurse aş putea scrie aproape singur întregul program de reinstitutionalizare 

corectă, socio-politică, a societăţii speciei umane. Chiar şi în privinţa asta am 

multe invenţii esenţiale importante.

Most of the books read are the books of childhood, many of Pavell  Corutz's 

books, some espionage books, some police novels, Cornel Dan Niculae's books, 

and a few books about  more or  less secret societies,  a book of  magic and 

several  science  old  books  for  teenager.  And  all  this  with  years  ago.  For 

example, from 2005, I do not think I have read more than 10 books in full. Or 

this is very, very little related to how much I know the essences and especially 

how much I understand, often rightly, about the world we live in. Of course 

there is a secret. I was ... guided, very likely from ...  the High, to read essential 

books. To see essential movies and essential TV shows. And I have to say again 

that I really like to read. Unfortunately, thanks to my talent of conscientious 

citizen,  I  systematically  ignored  my  very  personal  pleasures  and  desires, 

dealing with the problems of society with priority, another incomprehensible 

thing. And we discovered, invented, built hundreds of solutions for individual 

and social problems. In fact, we have come to phenomenal performance. I can 

identify  relatively  quickly  the  best  ways  to  follow,  including  important 

information-documentation steps. I can talk, principled speaking, about almost 

everything (universal spirit),  thinking and saying things that are correct and 

often valuable, often innovating. If I had the needed resources, I could almost 

write the whole program of correct reinstitutionalization, socio-political, for the 

society of human specie. And in this respect, I have some important inventions.



De aceea afirm responsabil că pot inova în orice domeniu de activitate chiar şi 

în unele de care nu am auzit vreodată, dacă există. Cu informare-documentare 

corectă şi eventuală consultanţă de la specialişti.

For  all  this,  I  can say with responsibility  that I  can innovate in any field of 

activity even in some of which I have never heard of, if any.

Afirm responsabil  că pot face audit,  evaluare,  pentru orice scriere şi  pentru 

orice sistem cel puţin de aici de pe Pământ. Şi că pot inova şi imbunătăţii orice 

produs care admite sau necesită perfecţionare.

I affirm with responsibility that I can do an audit, an evaluation, for any writing, 

and for any system at least from here, from earth. And that they can innovate 

and improve any product that admits or requires improvement.

Afirm că pot oferii asistenţă şi consultanţă în orice domeniu de activitate, sigur 

efectuând  lucrări  specifice  de  informare-documentare  şi  studiu.  Uneori  însă 

poate fi nevoie să apelez şi eu la consultanţă de la specialişti. Pentru că cea 

mai mare competenţă a unei persoane înalt competente este să ştie când este 

insuficient competent pentru lucrarea în cauză şi să apeleze la competenţele şi 

potenţialul semenilor.

I  affirm that I  can provide assistance and advice in any field of  activity, by 

carrying out specific information-documentation and study papers. Sometimes, 

however,  I  may  also  need  to  consult  with  specialists.  Because  the  highest 

competence of a highly competent person is to know when he is not competent 

enough for the work in question.

Cum se pot întâmpla toate acestea? Cum spuneam, pentru că foarte probabil 

sunt un fenomen. Şi am inventat instrumente formidabile pentru cunoaştere 

corectă şi pentru inovare. Nu voi intra în detalii pentru că acest text are doar 

caracter informativ nu şi explicativ. Oricum unele lucruri din viaţa mea încă nu 

le înţeleg nici eu. Am nevoie de laboratoare, echipe şi condiţii adecvate pentru 

a studia faţa nevăzută a acestui fenomen.

How so?  As  I  said,  because I'm probably  a  phenomenon.  And  we invented 

formidable tools for right knowledge and for inventing. I will  not go into the 



details because this text is purely informative and not explanatory. However, 

some things in my life still do not understand them either. I need laboratories, 

teams  and  appropriate  conditions  to  study  the  unseen  face  of  this 

phenomenon.

Afirm  că  sunt  universal  şi  neconvenţional.  De  fapt  asta  este  o  parte  din 

“misterul” fenomenului care suntem. Alt secret se referă la seriozitate.

I  say  that  I  am  universal  and  unconventional.  In  fact,  this  is  part  of  the 

"mystery" of the phenomenon we are. Another secret is about seriousness.

Mai informez că deţinem soluţii sau cunoaşterea necesară pentru soluţionare 

pentru foarte multe probleme de viaţă din domenii diverse.

I also inform you that we have the solutions or the knowledge needed to solve 

many of the life problems in various areas.

Trebuie să spun şi despre faptul că de mai mulţi ani inventez fără cercetarea 

uzuală. De aceea nu mă consider mai întâi cercetător ci inventator deşi am şi o 

foarte bună pregătire pentru orice tip de investigaţie, cercetare, studiu, audit. 

I have to say about the fact that for many years I have invented without the 

usual research. That's why I do not consider myself a researcher first but an 

inventor even though I have a very good training for any kind of investigation, 

research, study, audit. 

Pur şi simplu mă trezesc şi in perioade foarte scurte, de la câteva minute la 

cca. 30-40 de minute pun la punct soluţile inventate. Nu cred că mi-a luat mai 

mult de 2 ore cumulat din 4-5 sesiuni să inventez mai multe variante, practic 

mai multe invenţii cu elemente comune, pentru un nou tip de motor termic. 

Este probabil cel mai spectaculos exemplu din mai multe (peste 10 sau poate 

15, cred) în care am inventat instantaneu. Stau la tv. văd ceva şi inovez sau 

inventez  pe  loc.  Particip  la  conferinţe,  simpozioane  şi  alte  evenimente 

asemenea şi inventez plecând de la ce se întâmplă în sală. La fel cu ultimele 

invenţii - mai multe tipuri de încuietori foarte sigure. 



I just wake up and in very short periods, from a few minutes to about 30-40 

minutes work out the invented solutions. I do not think it took me more than 2 

hours  cumulated in  4-5  sessions to invent  multiple  variants,  basically  more 

inventions  with  common  elements  for  a  new type  of  thermal  engine.  It  is 

probably the most spectacular example from many (over 10 believe) that I 

invented instantly. I'm staying at TV. I see something and innovate or invent on 

the  spot.  I  attend conferences,  symposiums and  other  events  like  this  and 

invent from what's going on in the room. Same as the latest inventions - many 

types of very secure locks. 

Afirm cu seriozitate maximă că deţin pe de o parte soluţii  pe de altă parte 

competenţele  necesare  pentru  rezolvarea  problemelor  de  securitate 

informatică. 

I firmly state that I have solutions on the one hand, on the other hand, the 

competencies necessary to solve computer security problems. 

Toate acestea nu sunt scrise nicăieri. Nu îmi permit să fac asta deoarece nu am 

condiţii de securitate maximă, acestea necesitând unele cheltuieli pe care nu le 

pot  face  deoarece  deşi  sunt  printre  cei  mai  bogaţi  oameni  din  lume,  prin 

proprietatea intelectuală, nu am încă şi de multă vreme venituri. Paradoxal dar 

100% adevărat.

All of this is not written anywhere. I can not afford to do this because I do not 

have  maximum security,  which  requires  some  expenses  that  I  can  not  do 

because, although I am among the richest people in the world, I have not yet 

had any income. Paradoxically but 100% true.

Cu siguranţă cineva din .... Înalt îmi este cel puţin favorabil deşi nu sunt în cele 

mai bune relaţii cu lumea spiritelor neîntrupate cu care mă războiesc aproape 

zilnic de ceva vreme. Sunt şi aici nişte mistereeeee ....

Surely someone from ... High is at least favorable to me although I am not in 

the best relations with the incorporeal spirit world, I have been fighting with for 

almost every day for some time. There are also mystereeeee ... here.



Un  alt  mister.  Am  fost  ţinut  sistematic  departe  de  a  avea  o  viaţă  intimă 

normală. Din 2000 de când m-am separat de soţie de care după câţiva ani am 

divorţat nu am mai avut o parteneră de viaţă, o anomalie ciudată ţinând cont 

de caracterul si personalitatea mea profund sociale şi iubitoare de oameni şi de 

frumos. 

Another mystery. I have been systematically kept away from having a normal 

intimate life. Since 2000, when I separated from my wife, whom I divorced after 

a few years, I did not have a life partner, a strange abnormality taking into 

account my character and personality.

Am fost lovit nedrept şi destul de grav de câteva ori, referitor la activitatea 

mea profesională, în special antreprenorială dar şi la cea politică. Am rezistat şi 

am devenit din ce în ce mai puternic şi mai echilibrat, din ce în ce mai sănătos 

psihic. Ştiţi vorba groaznic de adevărată a cântecului lui Florian Pitiş, ceva de 

genul “Toţi suntem un pic luaţi”. Nici nu bănuiţi cât de bolnavă este omenirea, 

cât de virusată este psiho-intelectual şi spiritual.

I have been unfair and badly struck a few times, in terms of my professional 

activity,  especially  entrepreneurial,  but  also  political.  We have  resisted  and 

became more and more powerful and more balanced, more and more mentally 

healthy - psychologically and intellectually. You know the words of Florian Pitiş's 

song,  "We're  all  a  little  taken"?  Is  terribly  true.   You  do  not  even suspect, 

probable, how much sick is humanity, how virused is it, psycho-intellectual and 

spiritual?

In fine, sunt mai multe ciudăţenii şi particularităţi în viaţa mea care ar putea fi 

interesante social dar nu este locul să vorbesc despre ele. Cum ar fi subiecte 

din aşa-zisa sferă a paranormalului, de exemplu. Sau a aşa-zisei …. Divinităţi.

Finally,  there  are  many strange and particularities  in  my life  that  could  be 

socially interesting, but there is no place to talk about them. Such as topics 

from the so-called sphere of paranormal, for example.

Ideea  este  că  puteam  şi  încă  mai  pot,  deşi  nu  prea  mai  am  interes  şi 

disponibilitate,  să  contribui  la  rezolvarea  problemelor  de  orice  fel  ale 

umanităţii.  Începând  cu  cele  mai  mari:  catastrofe  naturale,  accidente 



catastrofice, boli încă incurabile, războaie ......, ....., .....  Aceasta este de fapt 

marea durere care m-a făcut să scriu acest text.

The  point  is  that  I  could  and  still  can,  although  I  have  little  interest  and 

willingness, to contribute to solving any kind of humanity problems. From the 

biggest: natural catastrophes, catastrophic accidents, still incurable diseases, 

wars ......, ....., ..... This is actually the great pain that made me write this text.

Şi acum vă pun o întrebare? Câţi oameni ar fi fost salvaţi de la nefast, 

suferinţă de orice fel, moarte, ….., dacă societatea s-ar fi purtat corect 

cu resursa pe care o reprezint???!!!???, eu şi CEI ca mine. Şi ne-ar fi 

pus la dispoziţie ceea ce merităm, pe de o parte şi ceea ce aveam 

nevoie pe de alta? Recunoaştere, respect, susţinere, resurse pentru 

activităţi de soluţionare şi de dezvoltare corectă, legitimă.

And now I ask you a question? How many people would have been saved from 

inconvenience, suffering of any kind, death, ...  if the society were behaving 

correctly with the resource that I represent ??? !!! ??? And would have made 

available what we deserved on one side and what we needed on the other? 

Recognition,  respect,  support,  resources  for  legitimate  solving  and 

development activities.

Extindeţi acum exemplul pentru toţi cei ştiuţi sau neştiuţi aflaţi în situaţia mea?

Do you now extend the example to all the well-known and unknown people 

which are in my situation?

O altă întrebare. Deşi am informat corect societatea începând cu anul 2008 

când am intrat prima oară pe reţelele sociale (civice, profesionale, ştiinţifice, de 

afaceri şi politice) despre preocupările, competenţele şi potenţialul meu nimeni 

nu m-a întrebat şi nimeni nu m-a solicitat pentru rezolvarea problemelor cu 

care sigur s-au confruntat în timp. De ce oare? Pentru că am fost onest şi 

NU m-am folosit sistematic şi voit de defectele şi vulnerabilităţile lor 

cum se face în cam peste tot nu doar în afaceri  şi  politică ci  şi  în 

spaţiul civic?



Another question. Although I have correctly informed society since 2008 when I 

first  entered  social  networks  (civic,  professional,  scientific,  business  and 

political) about my concerns, competencies and potential no one asked me to 

solve the problems with which surely faced over time. Why? Because I  was 

honest and did NOT systematically and willingly use defects and vulnerabilities 

as it is done in everywhere not only in business and politics but also in civic 

space?

Când au  apărut  tot  felul  de  probleme in  materie  de  securitate  informatică 

nimeni nu ne-a solicitat. De ce? Simplu. Pentru că celor mai mulţi le lipsesc 

bune practici  esenţiale  de viaţă  sănătoasă. Nu  îi  pun  la  socoteală  pe 

invidioşi, vanitoşi, orgolioşi, aroganţi că nu se merită. Dar ceilalţi?

When there were all sorts of IT security issues, no one asked us. Why? Simple. 

Because most people lack essential living habits, good and healthy . I do not 

count the envious, vanity, arrogant, arrogant people that it is not worth it. But 

the others?

Din  păcate  doar  vorbele  sunt  de  cei  mai  mulţi  dintre  factorii  principali, 

demnitarii  şi  intelectualii  care  ar  fi  trebuit  să  formeze  o  pătură  a  elitelor 

autentice  prin  conştiinţă,  competenţă  şi  responsabilitate  socială  -civică, 

-profesională, -ştiinţifică, -antreprenorială, -politică.

Unfortunately, the main factors are not so seriously,  the dignitaries and the 

intellectuals  who should  have  formed  a  blanket  of  authentic  elites  through 

social, civic, professional, scientific, entrepreneurial, and political.

Ştiu încă din copilărie, cred că chiar din gimnaziu, un lucru esenţial pe care 

puţini îl ştiu dar şi mai puţini îl înţeleg corect şi profund. Tot ce suferim este 

“99%” din defect de cunoaştere şi înţelegere. Defect care se sprijină pe cel mai 

mare  defect  al  tuturor  oamenilor  -  defectul  de atitudine faţă  ei,  faţă  de 

semeni şi faţă de societate. Dacă rezolvăm defectul de atitudine societatea se 

va întoarce cu faţa la viitor şi vom începe să ne vindecăm.

I have known since my childhood, I think that right from the middle school, an 

essential thing that few people know it and even less understand it correctly 

and deeply.  Everything we suffer is  99% from the defect of  knowledge and 



understanding.  Defects  that  rely  on  the  two greatest  defects  of  all  people: 

indiscipline and the defect of attitude. Towards them, towards the humans and 

towards society. If we resolve the defect of attitude, society will return to the 

future and begin to heal itself.

Cred că  pentru  o  informare corectă  este  suficient.  Mai  departe  este  treaba 

fiecărui  cititor  să  înţeleagă  corect  cele  prezentate,  să  ia  atitudine,  să  facă 

cunoscute aceste lucruri care este important să fie aflate de orice om normal 

care nu le ştie încă. Pentru a nu se mai risipi oportunităţile şi şansele legate de 

astfel de resurse esenţiale pentru sănătatea planetei şi a umanităţii. Sigur dacă 

vă  stăpâneşte  groaza  că  dacă  vă  promovaţi  semenii  aceştia  s-ar  putea 

imbogăţii  primind  dreptul  lor  legitim  şi  sacru  pentru  contribuţia  adusă 

umanităţii  veţi  fi  incapabil  să faceţi  un gest corect,  demn şi respectabil.  Vă 

doresc inspiraţie maximă şi în legătură cu acest subiect dar şi pentru tot ce vă 

doriţi bun şi meritaţi să vi se întâmple.

I  think that  for  proper  information is  enough.  Further,  it  is  the job  of  each 

reader to understand the things presented, to take an attitude, to make known 

these things that are important to be found by any normal person. In order not 

to  waste  the  opportunities  and  chances  of  such  resources  essential  to  the 

health  of  the  planet  and  humanity.  Surely  if  you  are  horrified  that  if  you 

promote these people they might be enriched by receiving their legitimate and 

sacred right for their contribution to humanity, you will be incapable of making 

a right, dignified and respectable gesture. I wish you maximum inspiration in 

relation to this topic, but also for everything you want good and deserve to 

happen to you.

Este adevărat şi trist cum se repetă istoria de mii de ani iar oamenii nu reuşesc 

să înveţe din ea. Este plină istoria de luminători ai umanităţii nu doar ignoraţi în 

epoca lor ci  chiar nenorociţi,  furaţi  (cum sunt şi  eu),  ucişi,  arşi  pe rug. Sub 

privirile iresponsabile ale semenilor pentru care au muncit, creat şi chiar au 

luptat. Este trist să vezi cum doar o parte dintre creatori beneficieaza deşi nu ei 

fac viaţa mai uşoară, nu ei pun la punct soluţiile fără de care umanitatea ar fi  

încă în peşteră. Nu ei crează pentru sănătatea umanităţii ba de foarte multe ori 

se întâmplă  invers.  Uitaţi-vă la  producţiile  din  presă sau la  cele  “artistice”, 

scrise,  filme,  muzică,  care  literalmente  muncesc  la  îndobitocirea  şi 

îmbolnăvirea  sistematică,  psihică  şi  intelectuală  a  oamenilor.  Astazi  miza 



îndobitocirii sunt intelectualii şi chiar elitele. Cum să fie manipulate, escrocate, 

furate, sclavagizate? Şi se pare că se reuşeşte din plin. Este trist şi ruşinos.

It is true and sad how history is repeated for thousands of years and people fail 

to learn from it. It is full the history of humanity with Illuminated people not 

only ignored in their era, but even miserable, stolen (as I am), killed, burned on 

the pyre. Under the irresponsible looks of the fellow for whom they worked, 

created and even fought. It is sad to see how only some of the creators benefit 

though they do not make life easier, they do not solve the solutions without 

which humanity would still be in the cave. They do not create for the health of 

humanity, and many times the opposite happens. Look at the press productions 

or the "artistic" written, or movies, or music that literally work systematic for 

disease mental and intellectual of people. Today, the stakes for dupery they are 

targeting intellectuality and even elites. How to be manipulated, stolen, putting 

in slavery? And he seems to be doing it well. It is sad and shameful.

In final  anunţ oficial  că ofer umanităţii  cu titlu de sponsorizare de 

nivel înalt invenţia noastră care propune o soluţie inedită de eliminare 

a  deşeurilor  chimice  şi  radioactive  de  pe Terra. Asta  ne  face  practic 

sponsori  ai  umanităţii  de  cel  mai  înalt  rang.  Pe vremuri  am mai  anunţat  o 

donaţie de 50% din veniturile noastre dintr-o altă invenţie (care s-a pierdut 

pentru  cauza  copiilor).  Este  vorba  de  invenţia  “Dispariţii  dispărute”.  Zilnic 

dispar mulţi oameni peste tot în lume cu urmări adesea tragice. Zilnic se fură 

tot felul de obiecte mici şi mari. DE CE? Nu s-a implicat nimeni să implementăm 

acea invenţie de urgenţă zero pentru umanitate? În schimb se cheltuie, peste 

tot în lume, banii publici pe tot felul de prostii sau lucruri neprioritare.

Mai  avem şi  alte  invenţii  descoperite  publicului  de  către  noi  DAR neoferite 

gratis societăţii.

Finally, I  make the official announcement that I offer to humanity as a high 

level sponsorship our invention proposing a great solution to the disposal of 

chemical  and  radioactive  waste  on  Earth.  I  believe  that  this  makes  us, 

practically, sponsors of the highest ranking for humanity. In the old days we 

also announced a 50% donation from another inventions from us (which was 

lost  for  the  cause  of  the  children).  This  is  the  invention  of  "Missing 

Disappearances".  Every day many people disappear all  over the world with 



often tragic consequences. Every day they steal all sorts of small  and large 

objects. WHY did not anyone get involved in implementing that zero-urgency 

invention for humanity? Instead, public money is spent on all sorts of nonsense 

or unprivileged things.

Pe de altă parte vă asigur că dacă nu se vor găsii partenerii potriviţi, oameni 

luminaţi şi responsabili,  pentru brevetarea invenţiei noastre pentru codificările 

digitale umanitatea actuală va pierde enorm de mult o perioadă lungă de timp, 

probabil. Iar noi nu vom mai putea primi dreptul nostru sacru. Nici potenţialii 

noştri  parteneri  pentru  brevetare  şi  valorificare  nu  vor  câştiga  lucruri 

importante şi valoroase. Aceştia sigur există dar nu reuşesc să se concentreze 

pe ce este bine de făcut. Iar în viitor vor regreta ratarea oportunităţii. Graţie 

legilor  corupte,  infractoare,  vom  fi  deposedaţi  de  această  lucrarea  şi 

proprietate  a  noastră  şi  orice  infractor  sau neştiutor  o  va  putea  folosi  fără 

acordul nostru şi fără să plătească corect pentru folosirea ei. Sigur asta nu îi va 

impiedica să plătească pentru nelegiuirile  lor.  Cum au plătit  şi  alţii  care au 

îndrăznit să facă rău unui fiu responsabil şi aproape inocent al umanităţii. Şi nu 

instituţiile  ne  interesează  ci  făptuitorii,  începând  cu  cei  primari,  nu  doar 

executanţii finali şi intermediarii.

On the other hand, I assure you that if we do not find the right partners, bright 

and  responsible  people,  to  patent  our  invention  for  digital  encodings,  the 

present humanity will lose enormously for a long time probably. And we will no 

longer be able to receive our sacred right. Neither our potential partners for 

patenting  and  capitalizing  will  gain  important  and  valuable  things.  They 

certainly exist, but they can not focused on what is good to do. And in the 

future they will regret the missed opportunity. Thanks to corrupt and criminal 

laws, we will be dispossessed of this work and our property, and any offender 

or  ignorant  will  be  able  to  use  it  without  our  consent  and  without  paying 

properly for its use. Of course that will not prevent them from paying for their 

iniquities. How did others who dared to hurt a responsible and almost innocent 

son of humanity.

De  asemeni  este  de  menţionat  că  un  important  portofoliu  de  programe, 

proiecte  şi  invenţii  aşteaptă  partenerii  potriviţi.  Vezi  mai  multe  pe 

http://invent.ign.aa1.ro. Oportunităţi uriaşe cu beneficii valoroase.

http://invent.ign.aa1.ro/


It is also worth mentioning that an important portfolio of programs, projects 

and  inventions  are  waiting  for  the  right  partners.  See  more  on 

http://invent.ign.aa1.ro. Great opportunities for valuable benefits.

Cine doreşte să ne contacteze ne găseşte pe web. Numele complet este Ionel 

Gabriel  Niculescu  iar  domeniile  noastre  sunt  aa1.ro,  e11.ro,  marketing-it.ro, 

markinvent.ro, terrAAcademica.eu şi altele. Sigur le mai avem până nu ne vor fi 

furate prin taxe nelegitime pe care nu vom putea sau nu vom accepta să le 

plătim.

Whoever wants to contact us can find us on the web. The complete name is 

Ionel  Gabriel  Niculescu and our domains are aa1.ro,  e11.ro,  marketing-it.ro, 

markinvent.ro, terrAAcademica.eu and others.

Şi un anunţ de final. Căutăm persoane voluntare care să ne ajute cu titlu de 

investiţie cu traducerea acestui material şi  eventual a altora. Beneficiile vor 

veni  când le vom primi şi  noi,  admiţând că vom ajunge şi  acolo,  cum ar fi 

normal. O altă solicitare a noastră caută parteneri serioşi indiferent de vârstă 

dar  majori,  cu  sau  fără  capital  dar  cu  competenţe  şi  potenţial,  pentru 

dezvoltarea de proiecte şi produse TIC, SW şi HW: de robotică, de automatizări 

şi în domeniul securităţii “totale” şi chiar globale.

And a final announcement. We are looking for volunteer people to help us like 

an  investment  with  translating  of  this  material  and  possibly  others.  The 

benefits will come when we receive them too, admitting that we will get there 

as well.  Our other request seeks serious, regardless of age, major partners, 

with  or  without  capital  but  with  competences,  for  the  development  of  ICT 

projects and products, SW and HW, robotics, automation and complete security 

for individual, familial and organizational.



Join  our  competencies  and  potential  for  resolve  your  problems,  interest, 

needed, wishes, causes.

With sincerity and friendship,

Ionel Gabriel Niculescu,

assistant, counselor and consultant for development by innovation,

inventor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bucharest – Romania, 1 June 2017

www.aa1.ro
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