Da, suntem la un examen pe care trebuie să-l trecem
Yes, we are in an exam you need to go
Căutăm un sponsor pentru a tipări revista Noi, Getodacii! Sponsorul îşi poate
recupera banii, din încasările de vânzare, sau din reclame gratuite.
Se ştie, 40% dintre români nu au internet, dar nici o revistă care să le reprezinte
interesele, o revistă a noastră, a tuturor românilor. Vom tipări Revista Noi,
Getodacii! atunci când românii cu bani vor răspunde glasului conştiinţei. Vă
aşteptăm. Impreună vom birui! La sfârţitul paginii citeşte revista Noi, Getodacii!
nr. 1.
Cititorii pasivi, care citesc revista Noi, Dacii! şi au cuvinte de aprecieri,
considerăm că a sosit timpul să fie şi dumnealor activi, să meargă la
judecătoriile judeţene , cei din Bucureşti şi la cele de sector şi la cea municipală,
pentru a vorbi cu avocaţii despre idealurile noastre. Căutaţi adresele de mail
de la barourile de avocaţi şi de la judecătorii şi le transmiteţi revista Noi Dacii!,
avem în vedere nr. 95. Un neam se ajută prin fiii săi. Luaţi legătura cu posibilii
sponsori, pentru revistă- cereţi să fiţi primiţi în audienţă. Căutaţi adresele de
mail ale posibililor sponsori şi le trimiteţi revista. Scrieţi -le câteva rânduri şi din
partea Dvs. Oameni de bună credinţă retransmit revista Noi, Dacii! la cât mai
mulţi destinatari. Doar atât? Unii mi-au mărturisit că le e jenă să se ducă pe
culoarele tribunalelor să ia legătura cu avocaţii. Vor întâlni acolo şi avocaţi
amabili, care aşteaptă să intre în vorbă cu dumnealor. Aşa ceva pot face şi prin
adresele de mail ale avocaţilor. Pentru a deschide procesul de Înaltă Trădare
de Ţară e nevoie de avocat, de avocaţi.
Unii români îşi pun speranţele în luptele politice, în efortul împotriva corupţiei,
în mitinguri. E un efort din ce în ce mai articulat, dar insuficient susţinut de
către cei mai în vârstă, care nu merg la demonstraţii, care privesc la televizor. Şi
acestor români ne adresăm. Efortul nostru face parte din efortul general pentru
dezrobirea României, pentru Reîntregirea ţării. Să ne închipuim un câmp de
luptă, un război, în care un sector întreg este lipsit de oşteni. De noi, cei mai în
vîrstă. Şi aici sunt tineri. Să nu-i lăsăm singuri.Lipsa noastră de la datorie este
speculată de potrivnici.Atacatorii vor profita de această situaţie . Copii noştri au
blocat, fie şi pentru un timp, declanşarea lucrărilor la Roşia Montană-otrăvirea
cu cianuri a pământului României. Acum sunt pe stradă, la mitinguri. Câmpul
fără oşteni, al celor mai în vârstă, poate fi ocupat de corupţii anului 1990 şi din
anii următori, corupţi care au distrus economia României, care s-au opus Unirii.

Asupra acestor corupţi se lasă cu tăcere. Să nu lăsam fiii acestei ţări expuşi
sectorului neapărat şi de către noi. Suntem părinţii acestor fii. Trebuie să-i
ajutăm. Citiţi cu atenţie această pagină, ca să vedeţi cât de uşor este să ne
facem datoria. Cauza este a noastră, a tuturor. Victoria ne aparţine tuturor, dar
şi vina de a fi pasivi. Nimeni nu ne ajută, dacă nu ne ajutăm noi înşine.
Gheorghe Gavrilă Copil
Yes, we are in an exam you need to go
We're looking for a sponsor to print magazine We Getodacii! The sponsor may
recover money from the proceeds of sale, or free commercials.
It is known, 40% of Romanian without internet, but no magazine to represent
their interests, a magazine of us all Romanians. We will print magazine We
Getodacii! when Romanians will respond to the voice of conscience money. We
are waiting for you. Together we shall overcome! At the end of page reads
magazine We Getodacii! no. 1. See attachment.
Passive readers that read magazine in We Dacian! (Noi, Dacii!)and words of
appreciation, we believe that the time has come to be and her active, go to the
county courts, those in Bucharest and in the district and the municipal lawyers
to talk about our ideals.
Search email addresses from the bar association of lawyers and judges and
Dacia !, send them new journal in mind no. 95. Nation helps through his sons.
Get in touch with potential sponsors for revistă- ask to be received in audience.
Search email addresses of possible sponsors and send them the magazine.
Write them up a few times and from you.
Many Romanian magazine sent to multiple recipients. Only that? Some have
told me that too embarrassed to go to the corridors of courts to contact
lawyers. Lawyers will meet there and kind, waiting to enter into conversation
with her. So something can be done by mail addresses of lawyers. To open the
high treason you need a lawyer, lawyers.
Some are pinning their hopes Romanian political struggles in the effort against
corruption in rallies. It's an effort increasingly articulated inadequately
supported by the elderly who do not go to demonstrations that watching
television. And we address these Romanian. Our effort is part of the overall

effort to liberate Romania for the country's reunification. Let us imagine a
battlefield, a war in which an entire sector lacks soldiers. The attackers will take
advantage of this situation. Our kids were blocked, even for a while, triggering
works at Rosia Montana- cyanide-poisoning the earth Romania. Now they are
on the streets, at rallies. Field without soldiers, the older ones can be dealt with
corruption in 1990 and subsequent years, the corrupt who have destroyed the
economy of Romania, who opposed the Union. These corrupt on leave in
silence. This sector is protected and youth. Do not let them alone.
We are the parents of these children. We have to help them. Read this page
carefully, to see how easy it is to do our duty. The cause is to us all. The victory
belongs to us all, and the crime of being passive. Nobody helps us, if we do not
help ourselves.
Gheorghe Gavrilă Copil
gheorghegavrilacopil@yahoo.com
Revista Noi, Getodacii! (We, Getodaks) nr. 1, or link
www.noidacii.ro
https://www.facebook.com/gheorghegavrila.copil

