Resimţim rana deschisă în trupul fizic şi spiritual al poporului rus
Resimţim rana deschisă în trupul fizic şi spiritual al poporului rus. Actul terorist
din Sankt -Petersburg ne-a revoltat. Condoleanţele noastre sunt sincere. Fiţi
tare d-le preşedinte Vladimir Putin. Noi, Românii ştim ce înseamnă asemenea
atrocităţi. Le-am suportat şi le suportăm şi azi. Prin Tratatul Molotov-Ribentrop
s-a trasat , în mod abuziv, o nouă graniţă, în interiorul României, fracturînd
unitatea teritorială şi etnică a poporului român. Poporul român este crucificat.
Dumnezeu există! Iisus este Calea, Adevărul şi Viaţa. Cine renunţă la Adevăr, nu
este pe Calea lui Dumnezeu, ci se încadrează între cei potrivnici, vicleni şi răi.
De multă vreme s-ar fi aşternut pacea în acest spaţiu geostrategic, dar
Moscova sovietică, nu numai că a ignorat Cuvântul lui Dumnezeu, ci i-a
terorizat pe creştini. Terorism de stat. De un sfert de veac, Biserica Ortodoxă
Rusă este nestânjenită în activitatea sa, având tot sprijinul din partea
conducerii Federaţiei Ruse. Cu toate acestea organismele de conducere ale
Federaţiei Ruse ignoră Adevărul, antrenând omenirea pe o cale potrivnică lui
Dumnezeu,pe calea abuzului de putere, pe calea confruntării militare. Noi , în
calitate de creştini, ştim că Adevărul este etern. Federaţia Rusă poate să-şi
înscrie istoria întru acest Adevăr. Ignorarea Adevărului a înscris Federaţia Rusă
pe un drum periculos. Suntem siguri că Dumneavoastră, dl-e Preşedinte
Vladimir Putin, vă daţi seama că acest drum nu are nici o ieşire din impas, cu
siguranţă nici războiul. Întâlniţi-vă cu Domnul Preşedinte Donald Trump, nu să
îngenunchiaţi popoare. La Întâlnire să maI invitaţi pe cineva, pe Iisus.
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Drumul pentru reluarea relaţiilor economice între Federaţia Rusă şi Uniunea
Europeană, trece prin Transnistria
Domnilor preşedinţi Donald Trump şi Vldimir Putin
Unirea necondiţionată a R. Moldova cu Româmia, Transnistria făcând parte,
necondiţionat, din cadrul unităţii teritoriale a Republicii Moldova, trebuie avută
în vedere cu prioritate. Unirea R.Moldova cu România, fără Transnistria, ar

menţine tensiuni militare între Uniunea Europeană, Ucraina, NATO şi Federaţia
Rusă. Relaţia dintre Federaţia Rusă şi U.E. nu se va normaliza nici pe cursa lungă
a istoriei, nici pe cursa medie, doar conjunctural, pe timp restrâns.
Normalizarea relaţiilor între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă va aduce
beneficii majore într-un spaţiu geostrategic, în care de facto consecinţele
Tratatului Molotov-Ribbentrop nu au fost înlăturate. Ruşii, populaţia rusofonă
care ar trăi în România, ar fi vectori de succes între Federaţia Rusă şi Uniunea
Europeană. Moscova, blocând unirea Transnistriei, ca parte a unităţii teritoriale
a R. Moldova, complică problemele economice şi strategice ale Federaţiei Ruse.
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Domnului Vladimir Putin, Preşedintele Federaţiei Ruse,
Domnului Donald Trump, Preşedintele Statelor Unite ale Americii
Vă rugăm să aveţi în vedere încetarea în fapt al celui de al doilea război
mondial. Conform Tratatului dintre Germania nazistă şi URSS (Tratatul
Molotov-Ribbentrop) a fost anexată partea de răsărit a României, Moscova
impunând o nouă graniţă între România şi URSS, pe râul Prut, în interiorul
României. Partea de răsărit a României, înseamnă provinciile (teritoriile )
româneşti Basarabia, Ţinutul Herţa şi nordul Bucovinei. Atunci când o ţară
anexează un teritoriu, care de drept nu este al ei, falsifică istoria,
îndoctrinează poporul său, să creadă că teritoriul anexat îi aparţine de drept.
Aşa fac, pe de o parte, Ungaria, iar de cealaltă parte a României, în
solidaritate, Federaţia Rusă (URSS) şi Ucraina. Hitler :”Fără contribuţia a cel
puţin 4 până la 5 milioane de tone de petrol românesc, nu am putea duce
războiul.” „România va trebui micşorată şi din motive politice europene,
deoarece poporul român, democrat din fire, a rămas sufleteşte alături de
Anglia şi Franţa şi, în consecinţă, Axei nu-i convine o Românie mare care să
aibă în Balcani rolul de diriguitoare” În urma Ultimatului Moscovei, dat
României, la 26 iunie 1940, Armata URSS anexează răsăritul României.
Această anexare stârneşte Ungaria să anexeze nordul-vestul României. Dar şi
Bulgaria. Partea de nord-vest a României, la 30 august 1940, a fost anexat

Ungariei lui Horty, prin Dictatul de la Viena, impus de către Germania nazistă
şi Italia fascistă. (Acest teritoriu anexat Ungariei a revenit la România, la
sfârşitul celui de al doilea război mondial.) Germania nazistă, prin teritoriul
anexat Ungariei hortiste, înainta în România spre zonele petroliere. Ungaria
începe, în teritoriul românesc anexat, lichidarea în masă a evreilor, trimiţând
spre Auschwitz, 166.000 (una sută şaizeci şi şase de mii) de evrei. U.R.S.S.
propune o frontieră comună între Bulgaria și Rusia, prin împărţirea Dobrogei,
zona maritimă a României, dintre Bulgaria şi URSS. Dictatorul Hitler impune
României să cedeze Bulgariei doar Cadrilaterul, partea din sud-estul
Dobrogei. Are loc pe data de 7 septembrie 1940. Prin propunerea URSS,
Moscova urmărea ca România să nu aibă ieşire la Marea Neagră, iar
Kremlinul să domine autoritar în largi spaţii geopolitice. Alianţa GermaniaURSS-Ungaria-Bulgaria împotriva României a favorizat geostrategic URSS şi
Germania. România nu mai avea, în această situaţie, nici o posibilitate de a se
opune militar. Hitler pătrunde în România, fără agresiune militară, germanii
preluînd conducerea Armatei României şi alte decizii pe plan intern. Hitler a
cerut mareşalului Antonescu, să acţioneze pentru lichidarea evreilor.
Mareşalul se opune, ba mai mult, guvernul român acţionează pentru salvarea
multor evrei din nord-vestul României, intrată prin dictat în administrarea
Ungariei, cât şi a altor evrei din România. Populaţia evreiască din România
şi-a continuat existenţa, în condiţiile vitrege de atunci, condiţii care îi afectau
deopotrivă şi pe români. Toate acestea se întâmplau din august 1940, pâna în
1941, în perioada de pace. Mareşalul Antonescu începe războiul de eliberare
a răsăritului României, de sub ocupaţia URSS, pe data de 22 iunie 1941.
Domnule Preşedinte Donald Trump, Domnule Preşedinte Vladimir Putin,
Dragi cititori,
Vă rugăm să constataţi că Hitler şi Stalin sunt activi şi azi, producând mari
suferinţe, confruntări militare, zona dintre Federaţia Rusă (URSS)-Ucraina şi
România (Uniunea Europeană), reprezentând un pericol de declanşare a unor
conflicte militare cu grave consecinţe. Pentru această zonă mai e nevoie de
efort diplomatic, de voinţă politică pentru pace. Pentru această zonă
geografică, Tratatul Molotov-Ribbentrop mai este activ , pentru că pentru
această zonă nu a fost desfiinţat în fapt. Republica Socialistă Sovietică
Moldovenească a fost înfiinţată de către Moscova la 2 august 1940 şi a durat
până la 27 iunie 1991, când a devenit Republica Moldova,independentă,
desprinzându-se din URSS. Trebuie să avem în vedere că a fost înfiinţată de
către URSS pe teritoriul de răsărit al României, anexat de URSS, conform
Tratatului Molotov- Ribbentrop.

Teritoriul anexat de URSS a revenit în interiorul României între 1941-1944. În
anul 1944 URSS reanexază răsăritul României,conform Trataului MolotovRibbentrop. Tot în acest an, Armata URSS pătrunde în întreaga Românie, de
unde va pleca în 1958. Tratatul dintre Stalin şi Hitler, prin votul Dumei de stat
(Parlamentul URSS), din decembrie 1989, este declarat nul, în conecinţă şi
tratatele de pace din 1947 îşi încetează efectul. Anularea Tratatului MolotovRibbentrop este valabilă şi pentru RSS Ucraniană, pe atunci făcând parte din
URSS. În consecinţă sudul şi nordul Basarabiei, ţinutul Herţa şi nordul
Bucovinei, sunt menţinute în Ucraina în mod ilegal. Pentru anularea acestui
tratat au votat şi deputaţii RSS Ucrainiene, în consecinţă şi alipirea la Ucraina
a teritoriilor româneşti este lovită de nulitate, acestea n-au fost niciodată ale
Ucrainei şi nu sunt. La 24 august 1991, Ucraina devine stat independent.
Ucraina, azi, prin alipirea teritoriilor româneşti, este imperiul sovietic de apus.
Înfiinţarea RSSMoldovenească, pe partea de mijloc a Basarabiei, a fost un act
diversionist, cu două scopuri: 1. Fărâmiţarea unităţii teritoriale şi etnice a
răsăritului României, cu o populaţie românească majoritară, compactă.
Anexarea la RSS Moldovenească (deci în cadrul URSS), şi a părţii de răsărit a
României, dintre Prut şi crestele Munţilor Carpaţi. Tratatul RibbentropMolotov, înseamnă în fapt anexarea părţii de răsărit a României, a părţii de
răsărit a Poloniei, anexarea Finlandei şi a Ţărilor Baltice. Mihail Gorbaciov va
recunoaşte independenţa atât aŢărilor Baltice-Estonia, Letonia şi Lituania, cât
şi a Ucrainei. Mihail Gorbaciov, prin recunoaşterea independenţei Ţărilor
Baltice, a început, în fapt, lichidarea consecinţelor Tratatului RibentropMolotov. Numai tovarăşii din România s-au opus lichidării consecinţelor
Trataului Ribbentrop-Molotov.Grav, extrem de grav! Mihail Eminescu, având
în vedere Basarabia, exprima adevărul că un drept nu se pierde, decât prin
învoirea formală de a-l pierde.
Tratatul de la Helsinki aprobă modificarea graniţelor pe cale paşnică. S-au
modificat graniţe impuse prin tratatul Ribbentrop-Molotov, dar şi alte
graniţe. Germania Federală s-a reîntregit cu RD Germania, Ţările Baltice au
devenit independente, Republica Moldova a devenit independentă, Ucraina a
devenit independentă, Cehoslovacia s-a divizat în Cehia şi Slovacia, dar şi
partea de răsărit a României trebuie să redevină la Patria- Mamă, România.
Se înţelege cu claritate că Unirea necondiţionată, a Republicii Moldova,cu
România, în integralitatea sa teritorială, nu mai trebuie să fie împiedicată, de
către Moscova. Moscova a păstrat în Republica Moldova, structuri
profesioniste imperiale sovietice, antiunioniste. E vremea adevărului şi a
dreptăţii domnule Preşedinte Vladimir Putin. Avantajele sunt uriaşe pentru
Federaţia Rusă, Uniunea Europeană, România. Încrederea se poate dobândi
numai prin anularea în fapt a consecinţelor Tratatului Ribbentrop- Molotov.
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Domnule Vladimir Putin, sunteţi în mare dificultate, în faţa lui Donald Trump
Patosul cu care Donald Trump se adresează americanilor, ne descoperă căldura
inimii, sinceritatea , iubirea faţă de oameni, de ţară, de Dumnezeu, a actualului
preşedinte al SUA. E un început de preţuit. Cu sinceritate se va întâlni şi cu
dumneavoastră, domnule preşedinte Vladimir Putin. Dumneavoastră veţi fi în
dificultate, pe tot timpul convorbirilor, cu domnul preşedinte Donald Trump.
Nu ne aşteptam să dăruiţi domnului Igor Dodon, preşedintele Republicii
Moldova, o hartă a Moldovei. Poporul român trăia în trei principate, Ardealul,
Ţara Românească şi Moldova. Unirea românilor într-un singur stat a început în
anul 1859, prin unirea Moldovei cu Ţara Românescă, sub numele de România.
Harta la care ne referim datează din secolul al XVIII-lea. În 1812, Imperiul rusţarist anexează partea Moldovei dintre Prut şi Nistru. E vorba despre Basarabia.
Igor Dodon, preşedintele Republicii Moldova, privind harta, afirmă: „Dacă
Împeriul rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldovă întregită”.
Domnule Igor Dodon, ar fi fost vorba de Moldova cucerită în totalitate, nu
întregită. Întregirea înseamnă Unirea Republicii Moldova cu România.
Republica Moldova este constituită pe partea de mijloc a Basarabiei. Unirea a
avut loc în 1918, prin revenirea la România, a Basarabiei şi Bucovinei.
Domnule preşedinte Vladimir Putin, prin această hartă aţi săvârşit o agresiune
mediatică, o ameninţare la adresa României, de extindrere a graniţei din
interiorul României, de pe rîul Prut, stabilită de Stalin, până pe crestele
Munţilor Carpaţi.
Federaţia Rusă este moştenitoarea legală a URSS. Dumneavoastră, domnule
preşedinte Vladimir Putin, dovediţi că sunteţi moştenitorul lui Iosif Visarionovici
Stalin. Prin Tratatul dintre URSS şi Germania, din 1939, Stalin a trasat graniţa
din interiorul României, la fel a trasat graniţa din interiorul Poloniei, a ocupat
Estonia, Letonia, Lituania. Prin acest tratat, s-a produs una din cele mai

cutremurătoare crime la adresa umanităţii. Republica Moldova este pe o parte
a teritoriului românesc anexat de Stalin în 1940 şi reanexat în 1944. Domnule
Preşedinte Vladimir Putin, cu o asemena poziţie a Federaţie Ruse, vă întâlniţi cu
Domnul preşedinte Donald Trump? Este o poziţie publică, foarte bine
mediatizată! Stalin a avansat propunerea Tratatului către Hitler, iar Hitler a
fost de acord.
Alianţa militară dintre România şi Statele Unite ale Americii s-a stabilit între
Bucureşti şi Washington şi orice decizie se ia tot de la Bucueşti şi Washington.
Noi v-am scris cu bunăcredinţă, propunând o posibilitate de pace pe cursa
lungă a istoriei. Aveam noi propuneri, pe care Moscova speram să le aprobe,
dar mesajul dumneavoastră, cu harta, a ridicat un zid, care se dovedeşte o
piedică în calea credibilităţii dumneavoastră pe planul politicii internaţioanle.
Există o singură cale, după opinia noastră, pentru ieşirea din impas, să declaraţi
că difuzarea în masmedia a hărţii Moldovei a fost o greşeală, că regretaţi.
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O nouă scrisoare adresată domnului Donald Trump, Preşedintele Statelor
Unite ale Americii
Domnule preşedinte Donald Trump,
În România au izbucnit mitinguri de protest împotriva guvernanţilor. În acest
context circulă unele ştiri în mass media, cât şi prin viu grai, cu privire la cu
poziţia Dumneavoastră, domnule preşedinte Donald Trump, în legătură cu
România. Se sugerează că preşedintele Donald Trump n-ar fi aliatul de
încredere al României , ci în înţelegere cu cu Rusia şi Germania, ar fi acceptat
federalizarea României. Rusia ar controla statul federal Moldova, Germania şi
Ungaria statul federal Transilvania (Ardealul), Rusia şi Bulgaria statul federal
Dobrogea, iar noi românii, Statul Muntenia. Că astfel de planuri diabolice nu
sunt o noutate, am relatat în două scrisori expediate pentru dumneavoastră. E
vorba de trecut. Convingera mea : Zvonurile care se vehiclează azi, fac parte
din războiul mediatic al Moscovei. Prin sugerarea de federalizare a României,
se are în vedere izbucnirea unor războaie locale, care ar favoriza învecinarea
Federaţiei Ruse cu Austria. Cu siguranţă, aşa ceva este în interesul Rusiei şi al
Germaniei. Care ţări ar fi în pierdere? SUA şi România. Trebuie să recunoaşteţi
că Moscova a profitat în cadrul războiului mediatic, de perioada alegerilor
prezidenţiale din SUA şi de perioada de la câştigarea alegerilor, până la
preluarea de către Dvs a funcţiei de preşedinte.
http://www.noidacii.ro/Nr.94,%202017/Dificultate.pdf Agresiunea mediatică
rusească a căştigat teren. Moscova a avut timp să-şi reactiveze reţelele din
România, încât poate declanşa conflicte interne, cu urmări periculoase.
România este în NATO. România şi SUA sunt aliate de nădejde. Suntem siguri
de loialitatea Dvs. Unitatea teritorială a României este garantată de prezenţa
militarilor SUA în ţara noastră. Chiar în această lună februarie, a anului 2017,
sosesc noi unităţi militare ale SUA, în România.
https://www.realitatea.net/sute-de-militari-sua-inso-i-i-de-tancuri-abrams-imortiere-vin-in-romania_2030474.html
http://www.ziare.com/stiri/armata/sute-de-militari-americani-sosesc-inromania-cu-tancuri-si-blindate-foto-video-1452935
„ Romania se apropie de situatia din 1940, de izolare internationala. Nu stiu
daca chestiunea frontierelor va fi repusa in discutie, dar se va putea apăra
eficient România – in perspectiva anului 2018! – daca se va pune problema
regionalizarii/federalizarii, agreate – se pare – deopotriva de SUA lui Trump,
Rusia si Germania, ca solutie la o „problema etnica” revigorata de la

Budapesta?”
Insinuarea unui fost prim ministru, că Donald Trump ar conspira împotriva
României nu trebuie ignorată. Adrian Năstase, fostul prim ministru, continuă:
„Poate că astfel de scenarii se vor dovedi doar forme de intoxicare” Acest
material semnat de primul ministru Adrian Năstase a avut o bună preluare în
massmedia.
https://adriannastase.ro/2016/09/08/autarhia-ca-forma-de-stat/
E abil. Disimuleaztă. Perdea de fum, pentru a nu răbufni la suprafaţă activitatea
pentru federalizarea României, prin Unirea, ca stat federal, a Republicii
Moldova cu România. Situaţia ar declanşa de-ndată federalizarea României, cu
o finalizare ştiută, luarea sub administrare politică şi economică a Translivaniei
(Ardealul), ca ţară „independentă”, de către Germania, Ungaria şi Austria, iar
de către Rusia, a jumătăţii de răsărit a României. Activitatea pentru
federalizarea României prin unirea cu Republica Moldova are suport intern şi
extern. Intern ar trebui să ştie despre ce este vorba SRI (Serviciul Român de
Informaţii) şi SIE (Serviciu de Informaţii Externe), guvernanţii promoscoviţi,
începând cu luna decembrie 1989, până azi. Este de presupus că promoscoviţii
mai sunt în structurile statului român. Despre aşa ceva ar trebui să ştie şi CIA, ar
trebui să ştie şi Ambasada SUA din România. Dreptul poporului român la
existenţă în propria ţară ne-a fost acordat de Dumnezeu. Suntem poziţionaţi
geografic la locul de întîlnire a trei foste imperii, austriac (austro-ungar între
1867-1918), turcesc şi rusesc. Acum se pune în funcţiune o nouă înţelegere
între Moscova şi ţările de la apus de Romnia, un tratat asemănător cu cel
dintre Germania nazistă şi URSS, din 1939( Tratatul Molotov-Ribbentrop).
(http://www.noidacii.ro/Nr.89,%202016/Vladimir%20Putin%20%C5%9Fi%20Do
nald%20Trump.pdf –in Romanian, Russian, Englich).
Se intenţionează dezmembrarea unităţii teritoriale a României, pentru a nu
mai fi nici o ţară care să le despartă. CIA (Central Intelligence Agency) ştie prea
bine. Cred că v-a informat, cu prioritate despre cele relatate în aceste rânduri.
Nu sunt un om care să mă panichez, sunt aici, cu poporul român de mii de ani.
Vom continua să fim. Suntem corecţi , de caracter, în relaţia cu SUA. Dumnezeu
să binecuvinte România şi SUA.
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P.S.
Materiale cu acelaşi conţinut
https://www.dcnews.ro/marele-plan-transilvania-independenta-restulromania-federala_519981.html
http://gandeste.org/adevaruri/confirmarea-unui-economist-marele-plantransilvania-independenta-este-in-curs-deaplicare/74821?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign
=Feed%3A+gandeste-org+%28gandeste.org%29

