„A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”
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Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!

______________________________________________________________________________________
Bucureşti, nr.18 din 9.03.2017 d.Chr. (9.03.12 017 după Zamolse (d.Zm.) în Calendarul DacoRomânilor)

COMUNICATUL nr.2 din 9.03.2017
al Gărzii DacoRomâne (G.D.R.) și a Cabinetului DacoRomânesc (C.D.R.), al Fundației Academia
DacoRomână ”Tempus DacoRomânia ComTerra” (F.A.D.R.”T.D.C.”) și al Societății ”Carpații” din cadrul
Blocului Unitatea Națiunii (B.U.N.)
Conducerile reunite ale Gărzii DacoRomâne (G.D.R. constituită din Senatul A.D.R.) precum și cea a Cabinetului
DacoRomânesc (C.D.R.) al Fundației Academia DacoRomână ”T.D.C.” și Societatea ”Carpații” din cadrul Blocului
Unitatea Națiunii (B.U.N.), în la 9 martie, în ziua bărbatului cu obiceiul celor 44 de pahare pentru cei 40 de
mucenici și la aproape trei luni de la victoria în alegerile democratice din 11.12. 2016:
- analizînd starea națiunii dacoromâne și a lumii de la 11.12.2016 pînă la 8.03.2017, după 22.12.1989 - Ziua
complotului internațional politico-militar sîngeros reușit de URSS și SUA și alte puteri europene cu ajutorul unor
cozi de topor, denumit ”revoluție”, după 25 decembrie ziua comemorării asasinării naționalistului patriot N.
Ceaușescu, cel care a sfidat simultan pe Gorbaciov și aliații lui, precum și pe Bush și aliații săi, care s-au unit contra
României cu scopul fățiș de a ne distruge țara prin ocupare, dezmembrare, jefuirea economiei naționale și a
resurselor naturale și transformarea a ceea ce ar mai fi mai rămas într-o neocolonie;
-constatînd că astfel, prin terorism de stat, s-a săvîrșit un genocid sistematic contra națiunii române – infracțiune
imprescriptibilă, care continuă de peste un sfert de veac, existînd indicii că anul acesta vor finalizarea genocidului;
- analizînd starea națiunii dacoromâne care mai se zbate între viață și moarte în mijlocul unui război iminent, dorit
de SUA contra Rusiei, inclusiv de pe teritoriul nostru, război în care țara noastră este momeala SUA pentru Rusia;
-analizînd aplicarea programului guvernului în vremea dictaturii coruptului sas Klaus Iohannis ales de serviciile
secrete prin fraudă la Cotroceni, care la rîndul lui a adus ”guvernul său tehnocrat” neconstituțional și corupt,
instaurat prin teroarea criminală contra tineretului de la Collectiv prin foc, pentru a executa ordinele Berlinului;
- constatînd că România, românii și-au exprimat voința națională, votînd la 11.12.2016 pentru libertate,
suveranitate și independență pe toate planurile, împotriva globalizării, dînd speranțe de ieșire de sub controlul iudeokazaro-masoneriei euroatlantice care și-a impus dictatura germano-franceză a Europei occidentale asupra Europei
răsăritene, nimicirea națiunilor conform planurilor Illuminati și instaurarea unui guvern evreiesc mondial absolutist,
iar forțele retrograde soroșiste frînează aplicarea programului de guvernare;
- demonstrațiile de protest entuziaste ale cetățenilor asigură curățirea deplină a instituțiilor președinției DNA și
altor instituii ale statului de trădători, corupți și mafioți băsiști și iohaniști, afirmînd că numai naționaliștii vor scoate
România din sclavia și moartea, promovate de illuminati;
- constatînd că Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) care ar permite României să asigure sursele
financiare în interes national e în pericol dacă depinde de tentaculele FMI sau alte instituții internaționale;
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- constatînd că nici acum nu s-a terminat al doilea război mondial, întrucît consecințele Pactului RibbentropMolotov nu au fost înlăturate, al treilea este iminent, iar dreptatea pentru noi a devenit un vis tot mai îndepărtat;
- ținînd cont că, după decembrie 1989, țara e ocupată de trupele S.U.A., îndatorată U.E., băncilor și
multinaționalelor, economia distrusă, armata dezarmată, că străinii s-au înfruptat destul din resursele țării, (obținînd
profituri de peste 2 000 miliarde de euro, că avem aprox.100 mild. de euro datorie, deși din aprilie pînă în decembrie
1989 țara era liberă, fără datorii și cu 18 mild.$ pe plus) că ei ne-au furat destul, ne vor în sărăcie, încă în genunchi;
- înțelegînd că marile puteri susțin un președinte trădător, că federalizarea statului sub lozinca regionalizării,
căreia noi îi vom opune un nou tip de stat, zamolsian- creștin-ortodox, prin renașterea Daciei lui Burebista, printr-o
uriașă primenire morală, în cuget și simțiri astfel ca România trebuie să acceadă în topul celor 10 națiuni mai
educate și prospere, luptînd cu gîndul, cu cuvîntul, cu fapta, prin educația cea mai înaltă;
- înțelegînd că România va rezista numai prin cultură, educație, păstrarea limbii naționale identitare, prin
inteligență, creativitate și diplomație, cercetînd lanțul nostru identitar de douăsprezece ori milenar al verigilor
atlanto- pelasgo- ramano- valaho- rumuno- hitito- valaho-troiano- latino- traco- romano- geto- moezo -tribalobesso-geto- goto- sarmato- iliro- roxolano- dardano- scito- macedo-bizantino- rumâno- moldo- transilvanoromânești, într-un cuvînt dacoromânești, cu care a învins prigoana prin vremi ancestrale, inclusiv pe cea a
structurilor papale de la 362 d.Chr. pînă azi, și a imperiilor feudale și moderne ale lumii;
- știind că scopul ascuns al politicii criminale a Apusului apus de mult este destrămarea statele și națiunile lumii;
-apreciind că vom ieși de sub jugul neocolonial căutînd alți aliați precum China, țări din BRICS, înclusiv Rusia (în
anumite condiții), pentru a fi de partea noilor învingători;
- constatînd că națiunea s-a trezit din manipularea globală, cerem SUA, Federației Ruse, Ungariei și complicilor
lor să prezinte public scuze pentru războiul dus în secret contra noastră începînd cu complotul sîngeros din
decembrie, să ne achite despăgubirile pe care ni le datorează pentru crimele de război recente, crimele contra păcii și
umanității săvîrșite în România și să ne lase în pace;
- reamintind că în lupta sa națiunea va învinge, cu riscul unui nou război civil, și că în această luptă vor invinge
naționaliștii pentru a deveni din nou ceea ce am fost, o Dacie mare și mai mult decît atît!
- ținind seama de adevărul că din Vest vin lucruri rele în România.: pemtru familie, pentru națiune , iar destabilizarea continuă; dar și că în Est
la Tiraspol se înființează un partid unionist cu deviza : Ne-am săturat de ruși, vrem cu românii!
- respingînd afirmații de genul: „SRI a devenit principala amenințare la adresa securității naționale! Este ieșit de
sub orice fel de control, deține sume uriașe de bani, controlează toate instituțiile statului, până la cea mai măruntă,
este supradimensionat, și crește permanent în dimensiuni și putere.” Trebuie spus adevărul că SRI, prin măsuri
specifice, va salva țara de mafia băsisto-iohanistă generalizată, ajută victoria statului, iar militarii sprijină SRI.
- constatînd adîncirea unei diviziuni profunde între români prin aplicarea în practică a tehnicilor soroșiste în
afirmarea unor tendințe fascistoide destabilizatoare prin formule antisistem în viitoarele alegeri;.
- susținînd nevoia de deblocare a administrației prin clarificarea legală ainfracțiunii de abuz în serviciu, iar
decidenții au teamă să semneze acte pentru a nu fi vînați de procurorii dnei Koveși – ”ea însăși o catastrofă penală”;
- sperînd că actualul guvern va adopta unele măsuri protecționiste prin corecta impozitare a multinaționalelor,
mărirea redevențelor la 15-25%, reexaminarea dosarelor marilor fraude privind unele ramuri ale economiei etc.
- constatînd că destabilizarea vine din Germania, iar firmele străine au în România rate de profitabilitate cel puțin
de două ori mai mari ca în orice altă parte a Europei pe cînd salariile sunt mai mici de șase ori;
- apreciind efortul de creștere a salariilor și a pensiilor după atîta amar de vreme de austeritate, sclavie în sărăcie,
creștere care ar putea readuce acasă pe cei plecați la muncă și ar deschide noi proiecte naționale cum ar fi sistemul
de irigații Siret-Bărăgan, canalul București-Dunăre, înălțarea unei capitale de vară DacoRomâniDava în Tara
Bîrsei, între Sfîntul Gheorghe, Întorsura Buzăului, Covasna și Tîrgul Secuiesc, o davă pentru mileniul III între
Moldova, Valahia și Ardeal, cu autostrăzi stelare tricolore, care ar putea fi șantiere de muncă de interes național;
- constatînd că interesul Rusiei din ultima sută de ani este să destabilizeze, prin orice mijloace, orice țară din
Europa sau din anturajul SUA și că toată țara este ținta unui război hidrid,
- constatînd că Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAȚ) se vrea un supraparlament și adoptă hotărîri
secrete nedezbătute în Parlamentul României, contra drepturilor și libertăților românilor;
- apreciind că suntem singuri în Europa și că practic nu mai avem niciun vecin de încredere, că trebuie să ne
cautăm aliați pe harta lumii, cît mai departe de UE care a profitat de naivitatea noastră;
- constatînd că după complotul extern din decembrie nu mai avem o forță organizată capabilă să spună NU.
Față de cele de mai sus, conducerile reunite în urma unor consultări cu militar în rezervă și în retragere
au inițiat MANIFESTUL de mai jos, ca urmare a opiniilor percepute în dezbateri directe, concomitent cu
pregătirea de candidaturi, atitudini, concluzii și programe, opinii, recomandînd operaționalizarea unor idei,
acționînd împreună cu alte organizații cultural-științifice, politice, educative, profesionale, artistice, de
creație, tehnice, de pensionari, inclusiv militari, pentru libertatea și unitatea țării:
MANIFESTUL MILITARILOR IN REZERVĂ ȘI IN RETRAGERE
Noi, militarii în rezervă și în retragere ai României, avînd în vedere starea Națiunii, starea Armatei României
în situația internațională actuală periculoasă pentru țară, situația economiei, a înzestrării și dotării Armatei,
inclusiv devastarea industriei de apărare autohtone, privind dezastrul fără ieșire în care, de un sfert de secol a
fost adusă ROMÂNIA și statul nostru de către puterile complotiste străine care, prin teroare extrernă au distrus
România, distrugere care urmează ar fi finalizată prin dezmembrarea și nimicirea țării, începînd cu așa-zisa
”revoluție spontană”, precum și nemărginita batjocură a Armatei și militarilor în rezervă și în retragere ajunși
prin genocid asistați sociali în propria țară, prin lipsa de recunoștință pentru veterani și pentru cei carie și-au dat
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viața pentru libertatea și suveranitatea națională, inclusiv pentru pensiile de mizerie supuse tăierilor abuzive și
ilegalităților comise asupra corpului nostru:
Spunem NU colonizării, NU dezmembrării țării prin regionalizare, NU subordonării unor așa-ziși aliați.
- Circulă zvonuri că Armata va fi desființată și federalizată împreună cu ȚARA, că s-ar mitui militarii activi și
pensionarii ca să servească Armatei Federale Europene în curs de înființare.
-Românii vor Oastea cea mare – rezerva Oștirii, lîngă ARMATĂ NAȚIONALĂ, oaste de țară, teritorială, nu
armată de mercenari tip corp expediționar care nu ne respectă idealul Reîntregirii,
- AM HOTĂRÎT ca România să fie mai întîi, chiar și înaintea Europei, să refacem rezerva oștirii cu denumirea
OASTEA CEA MARE în baza jurământului militar sub Tricolor, depus de toți cetățenii loiali ai României pînă
astăzi 9 martie, și să chemăm LA ARME pe toți care vor LIBERTATEA ROMÂNIEI, pe toți care vor
REÎNTREGIREA ȚĂRII în trei etape pînă se va reface DACIA LUI BUREBISTA. Tribuna noastră va fi
revista DACIA, iar partidul care va aduna în rîndrile sale pe luptătorii care se vor sacrifica pentru viitorul
națiunii se va numi PARTIDUL DACILOR LIBERI. Vom lupta și vom muri liberi. Nepoții noștri vor spune
generațiilor viitoare că ne-am făcut datoria pe cîmpul de luptă față de Patrie.
Noi am apărat patria liberă din 1945. Așa zișii aliați sunt de fapt dușmani fățarnici, ipocriți ai neamului.
- OASTEA CEA MARE proclamă următoarele:
A. Să ne apărăm singuri! O națiune care nu e in stare sa se apere singură nu merită să existe. În lumea de azi, în
care fiecare este pentru el, fiecare este singur, nu ne mai putem baza pe nici un aliat. Cine caută protector în
domeniul securității și apărării găsește un stăpîn feroce. Ca să fii tare, fii singur, bazează-te pe forțe proprii!
Pînă și prietenul nostru, generalul Berthelot - marele „ajutor” avea alte gînduri! (vezi scrisoarea lui către
marele cartier francez, - scrisoare datată 19 octombrie 1918: "... aceasta țară (România!) va fi o colonie perfectă
pentru Franța ... Naivitatea românilor merge pînă la a considera Franța o soră mai mare ... Chiar în condițiile
grele ale acestui război (primul război mondial) ne-am scos cvintuplat investițiile făcute in armata româna...
Avînd in vedere poziția geografică extraordinară a României propun să o transformăm cît mai repede în colonie
a Franței ..." Tot ce înseamnă națiune, stat, teritoriu, avuție națională, moștenire culturală, patrimoniu național,
fiecare român din vatră sau de pe orice meridian sau orice paralelă a globului pămîntesc, tot ce este românesc
trebuie apărat inclusiv cu arma în mînă, cu prețul vieții de către orice român. Ar fi o crimă să ne bazăm pe
mercenari ai altor state pentru a ne apăra de alți mercenari ai altor state, întrucît cine va plăti mai bine
mercenarii, acela va învinge.
- Cerem introducerea urgentă a serviciului militar obligatoriu prin lege pentru toți românii;
B. Funcția de apărare este încredințată din strămoși oștenilor țării. Prin Constituție apărarea țării este un drept
și o obligație sacră a fiecarui cetățean. Luptele interne conduc, din pacate, nu către consolidarea rezistenței față
de aceste scenarii, ci spre slăbirea tot mai accentuată, prin acțiune externă și internă a capabilității serviciilor de
informații. Greșelile sau exagerările unora servesc pe tavă serviciilor maghiare, rusești și tuturor
“neprietenilor” la momentul prielnic de influențare și penetrare a deciziei la nivelul statului român, în interes
străin. România nu trebuia și nu trebuie să găzduiască trupe străine pe teritoriul ei!
Aliații ne ajută numai cînd vom lupta noi pentru noi!
În Doctrina Națională a Apărării întregului popor cu Oastea cea Mare - Rezerva oștirii, este singura rezistență
națională armată. Israelul rezistă prin doctrina sa militară națională și de aceea poate fi luată drept model de
către România, chiar și împotriva intenției acestuia de a face din România un Israel de rezervă. Tot astfel
trebuie inființată Garda națională după modelul SUA. Garda Națională renaște prin jurămîntul militar depus de
fiecare cetățean român voluntar în cel mai scurt timp și în proporție de masă.
Cerem dreptul de a purta arme al oricărui cetățean liber pentru a-și apăra libertatea, demnitatea, viața,
hotarele, teritoriul, moștenirea, după modelul elvețian.
C. România are nevoie de o politica de pace, de echilibru între est și vest. Astfel, putem fi aliați, putem avea
sprijin și de la Ruși, și de la Americani, și de la Europeni, și de la China, și de la India (întregul BRICS) pentru
și a înfăptui Reîntregirea României! Nu rușii, ci americanii și nemții sunt cei care se opun Reîntregirii
României. România trebuie să condiționeze ferm prezența sa în NATO și UE prin semnarea un parteneriat
strategic cu ele de angajamentul ferm al lor că ne vor sprijini să ne Reîntregim Țara pînă la un anumit termen.
România trebuie să trateze orice altă țară care se opune Reîntregirii noastre ca pe un dușman de moarte al
României. Dacă acele state nu consimt la IDEALUL NAȚIONAL, Parlamentul, prin referendumuri naționale
vor chema națiunea să sancționeze ieșirea din astfel de ”tratate prietenești” și să le denunțe de îndată.
D. Dacă e să vorbim oblu, SUA și Federația Rusă vor pune curînd cu botul pe labe Germania care s-a obrăznicit
cam mult, ba chiar sare peste cal și miroase a praf de pușcă. Iar pe noi ne cam ține drept proștii Europei. Războiul
SUA-UE (Germania) este unul dintre două continente. În România există trei tabere, una filogermană, alta proamericană, și a treia – uriașă, cea, naționalistă, prodacoromână.
UE a apărut sub pretextul eliminării războaielor din Europa, dar de fapt este un proiect evreiesc de desființare a
statelor națiuni. Falimentul UE este vizibil. Războaiele nu le aduc naționaliștii cum se minte azi, ci șoviniștii și cei
cu ambiții imperiale. Răspunsul a început: Brexit, Frexit, Grexit, Nexit și Roxit etc…
E. Din 1968 pînă în 1989 România conta pe China. Vicepremierul chinez Chen Yi spunea: „Am fost foarte
bucuros să aud că aţi luat măsuri de apărare a independenţei şi suveranităţii naţionale. Sunt convins că dacă veţi fi
hotărîţi, veţi învinge în cauza dumneavoastră. Noi vă sprijinim”. Iar pe 23 august 1968, Zhou Enlai, premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chineze în mesajul său cu ocazia Zile Naţionale a României transmitea: „România poate
conta în apărarea independenţei sale pe sprijinul poporului chinez!” Zhou Enlai spunea: „Atîta timp cît va exista
China, va exista şi România”. Li Keqiang a spus în Palatul Parlamentului României că există două proverbe, unul
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românesc, „Apa trece, pietrele rămîn”, şi unul chinezesc, „Prietenia e înrădăcinată şi va înflori”, care reflectă
relaţiile dintre cele două ţări” şi că: „China vede România ca un pilon important pentru cooperarea cu Europa de est
şi UE”. Acum, trebuie să contăm din nou pe China. Ne poate acorda împrumuturi uriașe, cu termene de grație
rezonabile, ca să ne acelerăm ritmul de creștere pentru a deveni o Românie puternică și respectată în lume.
F. Criminalii din interior, sprijiniți de serviciile dușmane, vor continua subtil prigoana contra oamenilor liberi,
cinstiți și iubitori de țară! Toți cetățenii trebuie să fie pregătiți de rezistență prin cultură pentru cel puțin o jumătate
de secol. Abia de acum vom înțelege ce am pierdut, vom învăța cu adevărat cum se consolidează recucerirea puterii,
pentru că din evenimentele din 1989 încă nu am tras serios toate învățămintele și concluziile după un sfert de secol.
Este bine să avem servicii puternice, informația este arma noastră vitală, atîta vreme cît suntem în situația cunoscută.
SRI să nu se mai amestece în politică. Politica este datoria partidelor, a oamenilor de stat români, atîți cît mai sunt
necompromiși. Gîndirea politică e una, gîndirea de securitate și apărare este alta. Securitatea și apărarea fac parte
din nucleul dur al politicii naționale, fără de care nu este politică, dar nu este totul. Politica națională mai are și alte
laturi, economică, culturală, diplomatică etc. Riscăm un euromaidan la București și ajungem o nouă Ucraină. Noi
credem în căpitanii și maiorii de azi ai Forțelor Armate, ai serviciilor secrete, inclusiv din jandarmerie și din poliție.
Cel mai mare grad social în armată rămîne gradul de colonel (comisar-șef, comandor); generalii și chestorii sunt
oamenii președinților, oricare ar fi aceștia, ei obțin grade politice. Totul se plătește, mai devreme sau mai tîrziu.
Domnilor generali, istoria națională vă va judeca! Nu vă jucați cu soarta națiunii. Ne aflăm în fața unui nou
1940, cînd marele plan, început din 1989, prevede finalizarea scopului de atunci în acest an prin dezmembrarea țării,
desființarea armatei naționale, a băncii și serviciilor secrete, federalizarea lor .
Reaminim art.118 din Constituția României: Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru
garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei
constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la
apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.
Garantarea… democrației constituționale, domnule Iohannis și…nu a unor fețe fascistoide din DNA.
Nu mîniați națiunea-matcă a Europei. Cine ridică sabia, de sabie va pieri, oricit de mari vă credeți!
G. Demonstrații "spontane", riguros și din timp organizate nemțește dau semnalul dezmembrării și disoluției
statului. Ce mîndru este neamțul întîmplător președinte corupt, adus prin fraudă la Cotroceni, că România și românii
nu sunt sclavi la ruși, ci la americani! Un mai mare imbecil nici că putea fi votat de alți imbecili ca să conducă
România în aceste vremuri, chiar dacă generali imbecili din SRI l-au selectat pentru o astfel de funcție!
Sunt suficiente dovezi pentru a fi demis ca trădător de către Parlament, dacă nu își dă demisia!
Iredentiștii maghiari abia așteaptă ca după 10 martie să se alăture dezmățului imperial, să frîngă teritoriul nostru
după himera/pofta lor de veacuri. Atenție, salvarea țării este mai presus de orice! Hortiștilor, nu vă jucați cu focul!
Țineți minte, Noi, pensionarii militari, și așa nu mai avem mult de trăit, vom lăsa moștenire nepoților țara
Întregită, iar vouă vă vom da pământ atît cît vă trebuie pentru mormînt, numai atît!
Ungurii cinstiți pot trăi în România alături de noi, fără să mai poarte doliu de ziua noastră națională.
Cui nu-i place aici, să plece! Aici e Dacia!
H. Iniţiativele legislative din ultimul an au arătat că România ameninţa să devină un stat totalitar. După legea
„antilegionară” (culmea este că poartă amprenta unei agentii gestapo evreiești tip Eli Wiesel) şi legea „Big Brother”
va veni și legea „anti-defăimare”. Toate aceste acte normative restrîng, anulează, pur şi simplu, drepturile noastre
constituţionale. Unele pedepsesc delictul de opinie, altele instituie un control mai sever asupra persoanei. Unicul
scop: anihilarea oricărei opoziţii la viitoarele măsuri politice împotriva ţării şi a poporului. UE devine suprastat
germano-francez, cerînd statelor naţionale să renunţe la atributele suveranităţii lor: monedă, apărare, politică
externă. „Corectitudinea politică”, ca ideologie totalitară, s-a instalat prin: plutocraţie, birocraţie şi legislaţie.
Azi mass media este anchetată, iar procurorii cercetează proiecte de legi în Parlament. Democraţie, ori dictatură?
Se impune ca Parlamentul și Guvernul să examineze toate legile postdecembriste votate pînă în prezent și să
abroge toate legile antinaționale, toate prevederile contrare drepturilor și libertăților omului, ale cetățeanului român.
Chemați în țară românii emigrați, exilați, fugiți să cîștige o pîine. Dacă e nevoie, revedeți chiar și planurile lui
Ceaușescu, să le ducem pînă la capăt, prin forțe proprii. Inclusiv și mai ales aplicarea tuturor planurilor pentru
înzestrarea și instruirea Armatei Române. Suntem singura țară în care guvernanții ignoră agenda națională.
În Parlament este suveranitatea națională, voința națională! Suntem o republică parlamentară. Președinția, toate
celelalte autorității trebuie să i se conformeze. Avem obligatia să luptăm ca să ținem țara UNITĂ.
I. Urgența nr.1 este eliminarea criminalilor trădători de la conducerea României. Parlamentul României să
înființeze nou serviciu ultrasecret, cel de vînători de vînători de trădători, deplin acoperit, pe structura fostei
Direcții a IV-a Contrainformații militare, care, sub jurămînt militar să apere națiunea și statul național de cei mai
presus de Constituția României de azi. Este nevoie de acest nou serviciu secret: de contrainformații la
contrainformații. Un număr restrîns de ofițeri specialițști pot scoate din România virusii periculoși. Trebuie
publicate marile dosare ale trădătorilor. Funcționarii trebuie să-și declare public, în scris, naționalitate reală și
cetășenia. Cei care au fost școliți și eventual recrutați în străinătate trebuie să informeze organele de stat competente.
J. ROMÂNIA s-a ridicat din poziția în genunchi în poziție verticală. Protestele din România au drept țintă
libertatea, demnitatea, unitatea și contra sărăciei, stoparea jafului de un sfert de secol al corporațiilor străine.
Românii îl regretă pe împușcatul în zi de mare sărbătoare. Eram o țară bogată, cu un popor sărac, dar cu o
perspectivă ca națiune dornică de afirmare în rîndul popoarelor lumii, pe locul 10 la venitul pe cap de locuitor.
Acum concurăm cu bulgarii pe locul… 27 numai în UE, o țară jefuită de marii rechini ai capitalismului mondial, cu
un popor mai sărac decît pe vremea comuniștilor, ajunși în stare de neocolonie.
K. Procesul ReUnirii adevărate continuă și este ireversibil. Nici o forță din lume nu îl poate opri. Există mai multe
etape istorice, pas cu pas: a. România Mare, b. Reîntregirea adevărată și c. ReUnirea cea Mare.
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a.
b.
c.
L. FRONTUL ”AM JURAT PE TRICOLOR” cere tuturor organizațiilor, sindicatelor, federațiilor, asociațiilor,
alianțelor, forumurilor, structurilor asociative de pensionari militari ca, împreună cu Guvernul din umbră, să sprijine
naționaliștii pentru ca la 1 Decembrie 2018 să fie înfăptuită pașnic cel puțin România de la 1918. Jurămîntul
zamolsian se face cu gura închisă, făcînd cu limba o crucea dacică, avînd brațe egale, în cerul gurii.
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
Președintele nu poate fi egal cu Parlamentul. Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul
independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Acest Parlament este vital pentru România, un
guvern stabil și energic este voința națională. Să refacem într-adevăr statul național român, unic, suveran și
independent, al cărui teritoriu este inalienabil și indivizibil - vatra strămoșească a lui Burebista.
Românii trebuie să învețe cum să mențină puterea, decizia suverană națională, într-un stat național dacoromân
zamolsian-creștin-ortodox, unic, unitar, suveran și independent, al cărui teritoriu este inalienabil și indivizibil, în
care oamenii să se bucure de viață liberă și demnă..
Pe comisarii europeni îi interesează deposedarea de suveranitate şi de resurse a popoarelor Europei. Prin
renaționalizarea a tot ce s-a privatizat fraudulos din avuția națională sub teroarea postdecembristă vom fi liberi.
Armata și în special serviciile secrete, nu sunt instituții criminale contra națiunii, cînd România este liberă. Ele
rămîn coloana vertebrala a națiunii, a celor mai buni fiii ai săi. Reformarea lor se face prin ele însele, nu de către
trădători sau politruci de aiurea ori de către aliați. Pensionarii militari sunt tehnocrați care pot să reconstruiască un
stat liber al națiunii române. Ca stat de necesitate europeană, stat-pivot, pilon de securitate între Răsărit și Apus,
între Nord și Sud, România vom consolida puternic relațiile cu China, concomitent cu proiectului Europei
Națiunilor Unite. Dacă SUA vor susține public Reîntregirea atunci avem un aliat adevărat.
M. Trebuie să gîndim și să acționăm ca stăpîni, ca învingători ce suntem! Puterea nu se dă, ci se cucerește prin noi
înșine! Trebuie să păstrăm cu orice preț puterea să respectăm voința națională! Să ne informăm singuri și să ne
creștem cu conștiință națională copiii, să purtăm cu cinste tricolorul peste care se află lupul dacoromânesc oriunde.
N. Recomandam militarilor în rezervă și în retragere să se înscrie în Partidul Dacilor Liberi pentru ca să ne
organizăm conform noilor realități politice în perspectiva luptei pe viață și pe moarte pentru Reîntregirii țării.
O. Chemăm presă liberă și demnă, editurile, mass-media ca tribună a adevărului, democrației și dreptății, să se
pună la dispoziția cetățeanului, să promoveze oameni destoinici pentru a gestiona treburile țării la nivel național;
presa de acum este în mîinile unor străini, comunică doar parțial adevăruri, în rest, doar minciuni.
P. Dacii liberi trebuie se manifestă plenar în interiorul ong-urilor, asociații, fundațiilor, academiilor,
universităților, asociațiilor independente din țară și ale comunităților dacoromânești din întreaga lume, iar drepturile
și libertățile românilor să se impună. În principal, Academia DacoRomână se manifestă ca o confrerie zamolsiană de
cunoaștere și acțiune, iar Garda DacoRomână – ca tribunal moral - constituit în Senatul A.D.R. Cabinetul
DacoRomânesc – ”guvernul din umbră - este statutar, nucleul de acțiune al B.U.N. Societatea ”Carpații” continuă
idealul fondator: ReUnirea Daciei nemuritoare a lui Burebista. Misiunea istorică a unui popor este verificată de
două lucruri: 1) de puterea cu care ştie să-şi apere pămîntul, libertatea şi drepturile; 2) de vigoarea cu care
creează valori; Clasele sau grupurile care împlinesc aceste funcţii esenţiale sunt singurele care se pot numi grupuri
vitale, fără de care o naţie riscă să dispară din istorie (Mircea Eliade).
Q. Cerem Academiei Române să primească post mortem în rîndurile ei pe Nicolae Densușianu și pe Ion
Antonescu și să înființeze Secția de dacoromânistică și Secția de științe și artă militară, prin noul statut.
R. Idealul dacoromânilor este mai aproape ca oricînd. La Ialta, în Crimeea, vom sărbători victoria idelurilor
dacoromânilor, chiar la masa trădării României de către liderii Occidentului la ruși. Tătarii din Crimeea vor avea
stat autonom în componența României, nu a Rusiei, nici a Ucrainei, nici a Turciei, nici a SUA.
La 1 Decembrie 2018, vom sărbători la Alba Iulia, cu gardă dacică (nu austriacă), susținuți de dacii liberi.
S. Cultura este scutul eternității valorilor oricărei națiuni libere. Armele nemuririi noastre sunt: inteligența,
creativitatea și diplomația. Statul nostru trebuie să devină rapid din statul de ieri băsificat și eșuat, un stat nou,
modern și rezistent în vremurile tulburi care vor veni. Acum la resetarea U.E. putem să fim și noi fondatori, să nu
mai aderăm la ceea ce stabilesc cei mari, ci numai la o Europă a Națiunilor Unite. Altfel, UE se va prăbuși singură,
în scurt timp. Și dacă nu vom fi egali între egali, va urma ROEXIT. Avem șansa de a crea o Europă Unită mai
puternică decît Rusia sau chiar decît S.U.A. Ea va trata de la egal la egal cu China – singura putere globală care ne
este prietenă sinceră. China nu a fost niciodată și nu este ostilă României. Niciodată China, în istoria ei, nu s-a
subordonat Rusiei. Cu Rusia, cu conducătorii ei imperiali, de peste trei secole am avut probleme foarte grave. Rusia
țaristă a mușcat din teritoriu nostru și a jefuit amarnic pe români. Ea, peste decenii va deveni o Rusie autentică,
modernă, cu care vom fi buni vecini, comparabilă cu Germania, într-o Europă civilizată. Partea asiatică va reveni
asiaticilor. China poate ține în șah Rusia, pe eventualii conducători cu intenții imperiale, pentru a apăra România ca
în vara lui 1968. Rusia și SUA se tem de chinezi. China nu se teme de nimeni și nu mai poate fi oprită din mersul ei
victorios în edificarea unei societăți mai bune. Victoria în acest secol aparține chinezilor. Marii învinși vor fi S.U.A.
și Federația Rusă după ce se vor confrunta, apoi vor veni alți lideri cu pretenții în secolul XXI.
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T. Singura rezistenţă națională identificată de Academia DacoRomână, pe lîngă cea promovată de naționaliștii
daciști, este în jurul Bisericii Ortodoxe Române care trebuie să pregătească supraviețuirea românilor în caz de
război, mai ales în Transilvania, și, recent, constat că și Academia Română s-a trezit din somn. Biserica este atacată
sistematic, ca și ADR care nu este luată în seamă. Atacînd dacismul Academia Română, din nefericire, nu și-a
resetat identitatea, satanizînd preistoria strămoșilor noștri. Pentru a menține țara unită trebuie autoritate și un
program de guvernare aproape militar. N-ar fi rău dacă ar desființa și lichida conturile acelor partide și ong-uri care
s-au dovedit de fapt grupuri de crimă organizată, au jefuit România și pe cetățenii ei. Un nou pachet de legi pentru
partidele politice, în care să activeze oameni cinstiți e necesar precum și o academie politică – de știința conducerii,
care trebuie să pregătească pe viitorii oameni politici adevărați. Infracțiunile politice trebuie introduse în Codul
penal. astfel ca fiecare să învețe că într-un stat de drept tot ceea ce nu este interzis, este permis.
Ț. Cerem serviciilor secrete să comunice prin toate mijloacele mass media, de îndată, toate informațiile care există
privind planurile străine de dezmembrare a țării. Ceaușescu a greșit că nu a adus la cunoștința tuturor, de îndată, că
se dorea distrugerea țării. Azi se continuă același plan care a fost implementat pas cu pas asupra României.
Susținem ca pensionarii militari să se implice pentru demnitățile publice.
U. Citind pe Mircea Eliade scria:„Istoria se făcea în Apus; fără noi, datorită și sângelui nostru. Occidentalii nu
stăteau nici ei cu mâinile în sân, ci se luptau; dar se luptau între ei. Evident, lupta aceasta între frați, veri și
cumnați, nu putea avea aceeași sângeroasă intensitate ca, prin părțile noastre, lupta cu turcii și tătarii. Se ardeau
orașele în apus, dar parcă tot mai rămânea ceva. Occidentul e bogat în ruine și toate sunt istorice. La noi, nu
rămânea nimic, nicio urmă. Încă din timpul năvălirilor barbare, oamenii învățaseră cum să-și ardă satele și să le
refacă primăvara următoare.”„În timpul acesta, la o mie, două de kilometri spre Apus, se înălțau catedralele, se
îmbogățeau castelele, se înfrumusețau mânăstirile și oamenii aveau prilejul, măcar la răstimpuri, să citească pe
sfinți, pe teologi și pe poeți, să înțeleagă că sunt oameni și să se bucure că trăiesc omenește-iar nu ca fiarele
sălbatice, prin munți, prin păduri, ca strămoșii noștri, care nu aveau altă vină decât aceea de a se fi născut în calea
răutăților.”„Românii nu au sabotat istoria. Au înfruntat-o și i-au rezistat din toate puterile lor”.
V. Pentru că țara NU mai vrea stăpînire străină, nici ”tehnocrație” vom ieși în stradă să susținem Parlamentul și
Guvernul. Iohannis trebuie să priceapă, că voința națională a României este să demisioneze și că va fi înconjurat de
cetățeni cu sloganul național: ”Ieși afară, javră ordinară!”.
X. Dacă liderii UE (Germaniei) nu respectă voința României, vom ieși din UE. Și de va fi război, ne pricepem și
la războaie de vreo douăsprezece mii de ani, bucuroși le-om duce toate!
Y. Nici o forță nu ne poate opri. ”Iar noi locului ne ținem,/ cum am fost așa rămînem”: daci liberi și
neastîmpărați! Orice imperiu care a atacat România a fost învins și a dispărut din istorie.
Z. Suntem deciși să salvăm țara unită, întregită cu orice preț, astfel ca românii să nu se mai învecineze cu românii.
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!
Semnează: Militari în rezervă și în retragere (din cei peste 250 000, din peste 80 de asociații și cei neafiliați).

Față de cele de mai sus avem în vedere următoarele:
1.România merita să fie cofondatoare a noii EUROPE UNITE, dar cei mari au stabilit deja EUROPA FEDERALĂ,
în disprețul Europei de est, inclusiv a noastră. Ne obligă să ieșim UE. Ne-au amăgit că ne vor binele.
2. Constituția României consacră republica parlamentară și aceasta trebuie reafirmată și consolidată de Armată.
3. Soros a sponsorizat complotul în decembrie 1989 și vrea desființarea României. Toate ong-urile lui trebuie
anchetate, iar cei sponsorizați să fie neutralizați în acțiunile lor pentru complicitate la genocid.
4. Noi suntem pro-dacoromâni zamolsieni-creștini-ortodocși...și punctum! Sprijinim accelerarea finalizarea
Catedralei Mîntuirii Neamului, a Reîntregirii. Zamolse este primul nostru Iisus, iar Iisus este al doilea Zamolse.
5. Toți demnitarii, înalții funcționari, militarii, judecătorii care au dublă cetățenie din aparatul de stat românesc
trebuie demiși. Toți mafioții politici băsiști de după 89 să fie judecați! Altfel, se vor prim miniștri!
6. Și judecătorii trebuie să răspundă ca orice cetățean în fața legii. O lege a responsabilității magistraților trebuie
adoptată urgent in Parlament. Koveși să răspundă în fața instanței pentru încălcarea legilor și a drepturilor omului.
7. Senatul Academiei DacoRomâne susține tezele susnumitului Manifest și îl va distribui cetățenilor țării.
8. CSAȚ trebuie reformat printr-o lege nouă, iar hotărîrile sale trebuie aprobate prin sedințe secrete și în Parlamentul
României, iar pentru a fi constituționale trebuie comunicate și examinate și de plenul Curții Constituționale.
8. Avertizăm întreaga lume că rezerviștii militari români vor deschide focul împotriva oricărei agresor care ar
atenta la libertatea, suveranitatea, unitatea nației, la teritoriul României. Totul se plătește, uneori și cu prețul vieții.
Veniți cu noi! Dacia va renaște prin adevăr, dreptate, muncă și credință din România!
dr. Geo Stroe, președinte fondator,
împreună cu Garda DacoRomână, membrii B.U.N., ai Academiei DacoRomâne și ai Societății ”Carpații”,
cu colaboratorii și simpatizanții din București și din țară
FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” (F.A.D.R.T.D.C.)
este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian-Ialomița; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu
ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică - INPROROM, fondat la 1.12.1991, urmașă a şcolii Aula zamolsiană –
Andronicon - prima universitate populară din lume, a Societății cultural-științifice Renașterea Daciei fondată la 1 oct. 1949 la Sarmisegetusa, a Cercului de studii ”DECENEU” din anii `70, a Societății
”Carpații” înființată la 24 ianuarie 1882 în București, reactivată la 24.01.2014 la statuia lui Mihai Viteazul de la Univesitatea din București, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin
sentinţa civilă nr. 49 din 31.01.1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia DacoRomână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului
PROTEMDACOM-12 050 (2 050). Ca fundaţie, este independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile ştiinţei, culturii, artei şi tehnicii,
independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza: „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face
pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a
tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti din întreaga lume, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R.
este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne din întreaga lume, în contextul valorilor umane, europene și universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei nr.4, Buc.,
sect. 6, Cod IBAN Cod IBAN R096CECEB60430RON4156049, Cod fiscal nr. 4929150. www.tempusdacoromania.ro, www.academiadacoromana.ro, geostroe@gmail.com, 0722 972 522
N.B. Autorul respectă Normele limbii dacoromâne adoptate de Senatul A.D.R.
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