linkurile sint active se pare 10 zile.

Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău şi Revista NOI, DACII! felicită
pe dr. Napoleon Săvescu, Preşedintele"Dacia Revival International
Society" şi pe toţi dacologii care prin activitatea lor de documentare au
făcut posibilă realizărea acestor filme. Sincere mulţumiri d-lui Daniel
Roxin, realizatorul filmelor pe care urmează să le vizionaţi.
Îndemnăm la solidarizare naţională.

. Le poti gasi pe youtube.
"History of Romania"
part 1 https://www.youtube.com/watch?v=mdj3se52b6Y (Intro)
part 2 https://www.youtube.com/watch?v=_ReAcq6hog4 (Preistorie)
part 3 https://www.youtube.com/watch?v=i0OOxovcpS8 (Tracii)
part 4 https://www.youtube.com/watch?v=2TJTlvM_XtM (Dacii 1)-blocat-BBC
part 5 https://www.youtube.com/watch?v=BvbmJQFF92k (Dacii 2)
part 6 https://www.youtube.com/watch?v=vuH-4psAwTM (Cultura)
part 7 https://www.youtube.com/watch?v=ItGZaTJlJ8M (Continuitate)
part 8 https://www.youtube.com/watch?v=pJRVEcDFrnU (Ungaria 1)
part 9 https://www.youtube.com/watch?v=Chgh_zwNsX0 (Ungaria 2)
part 10 https://www.youtube.com/watch?v=LEt93PLSyt8 (Liderii)
part 11 https://www.youtube.com/watch?v=cGc-xcvLeDM (Secolul 19)
part 12 https://www.youtube.com/watch?v=XV8NR_dZaDE (Primul razboi mondial)
part 13 https://www.youtube.com/watch?v=DzTx4vinCzA (Al 2-lea razboi mondial)
part 14 https://www.youtube.com/watch?v=EH4_CR51JAo (Al 2-lea razboi mondial)
part 15 https://www.youtube.com/watch?v=eoi6GKoncEs (Holocaust)
part 16 https://www.youtube.com/watch?v=GqsQz9VOzT0 (Actual)
Când am văzut ce pot spune aia acolo, am descărcat toate cele 16 părți (ca nu știu
cat vor mai putea rămâne pe internet). Durează peste 12 ore, așa ca pana ajungi sa
le vezi pe toate, trimite întâi link-ul de descărcare la toți prietenii, ca sa profite si ei
timp de 10 zile cat este link-ul activ.
*Nu uita sa le ceri si lor sa le trimită mai departe cu aceeași cerere*, sa nu aștepte
pana le vad pentru ca apoi sa trimită link-ul, ci să-l trimită imediat si le vor vedea
când au timp, ulterior. Cei care l-au făcut, au realizat o munca imensa, căutând in
toate documentarele si materialele care le-au găsit, care în majoritatea lor spun
lucruri despre care istoria oficiala tace sau minte. Deși pe fiecare din aceste subiecte
se mai poate dezvolta ideea, eu zic ca ceea ce trimit acum este cea mai tare si mai
aproape de adevăr realizare documentara despre istoria României, făcută ca un tot
unitar, din preistorie pana in prezent.

