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Întru eternizarea valorilor temporale zamolsiene dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora! 

______________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, nr.9 din 24. 07.2018 d.Chr. (24. 07. 12 018 după Zamolse (d.Zm.) în Calendarul DacoRomânilor) 

 
COMUNICATUL nr. 9 din 24.07.2018 

al Cabinetului DacoRomânesc (C.D.R.) al Fundației Academia DacoRomână  „Tempus DacoRomânia ComTerra“ (F.A.D.R.„T.D.C.“), al Societății „Carpații“, precum și al 

Grupului de Acțiune pentru Renașterea Daciei - G.A.R.D.A. din cadrul Alianței Naționale a Dacilor Liberi (A.N.D.L.) 

  

 Conducerile reunite ale C.D.R. al F.A.D.R. „T.D.C.“, ale Societății „Carpații“ și ale G.A.R.D.A. din cadrul A.N.D.L., de ziua începerii bătăliei de la MĂRĂȘEȘTI – cînd 

armata română și cîteva divizii ale armatei ruse au oprit armatele germano-austro-ungare conduse de „spărgătorul de fronturi“ și au deschis drumul victoriei  pentru idealul 

ROMÂNIEI MARI: 

A -analizînd starea lumii la 24.07.2018, după întîlnirea la vîrf Trump-Putin, se previzionează că SUA nu vor sa renunțe la hegemonia lumii și caută să se alieze cu Federația 

Rusă pentru a deveni împreună hegemonii, ca să împresoare China, care atacă rolul de primă superputere alături de aliații ei, aflîndu-se în război comercial cu SUA. 

  - SUA au un plan vechi (în trei etape: 1.-distrugerea sistemului socialist, 2.-dezmembrarea URSS) ajuns în etapa 3.-respectiv dezmembrarea Federației Ruse și caută să 

atragă China, Japonia și Occidentul la împărțirea Siberiei; în cele 4 ore care au durat cît al treilea război mondial de la Helsinki, cei doi lideri au reușit să se pună de acord, iar 

urmările le vom vedea în lunile care urmează, cu miros de sînge și zgomot de tancuri; surprize, intervenții comune, revoluții pe hărți, trădări de aliați, împăcări, alianțe etc; 

− apreciind că în istorie au existat doar trei revoluții temporale adevărate – prima descoperirea focului, a doua, limbajul uman și a treia... formarea națiunilor libere, iar 

restul sunt doar comploturi reușite – zise „revoluții“ (cele nereușite sunt: răscoale, revolte, răzmerițe…), fiind cunoscut faptul că numai învingătorii scriu istoria; 

 - Rusia a încercat dezmembrarea Chinei în 1989 prin complotul din vara lui 1989, dar nu a reușit decît să accelereze dezvoltarea impetuoasă a Chinei; 

 - China, după tangoul de ieri S.U.A.-Federația Rusă, rămîne lider în BRICS, din care Rusia va oscila cu SUA, iar prin structură Șanghai va rămîne adevăratul liderul al 

lumii;   

 - Israelul se supraestimează sinucigaș, mizînd pe S.U.A. și pe alte state virusate-surpriză; sigur, China va face pacea dintre Israel și Palestina, punînd la punct Israelul 

definitiv. 

 - Japonia va fi oferi S.U.A. cea mai mare surpriză strategică globală trecînd la alianță fățișă, azi secretă, cu China: nu uită crimele imprescriptibile de la Hiroșima și 

Nagasaki; 

 - așa cum Gorbaciov – omul recrutat de Occident – a dezmembrat sistemul socialist și URSS, probabil, cum zic gurile rele, Rusia și China l-au ajutat pe Trump să fie 

Gorbaciovul S.U.A., să ia puterea în S.U.A. pentru același lucru, iar Trump dezbină Occidentul și arunca UE în brațele Chinei și Japoniei – probabil va dezmembra chiar 

SUA. 

  - UE, aflată o vreme în plină expansiune și centralizare în jurul Berlinului, a intrat în criză mortală, care înseamna disoluție totală, dacă nu revine la planul Europa 

Națiunilor, după eșecul planului de federalizare german (din care cauză a fost Brexit-ul UK din UE prin referendum, prezervîndu-și suveranitatea națională și valențele externe 

pentru a se alia cu SUA contra tuturor și pentru a da o nouă lecție Germaniei, care nu-și mai vede lungul nasului, la care speră și Rusia); Franța se va salva ultima.  

− constatînd tendințele uriașe la nivel global pentru a induce atît dezmembrarea Rusiei, cît și prăbușirea economică a Chinei, concomitent cu ținerea României sub teroare 

în UE și sub controlul SUA prin instrumentele DNA, președinția lui Klaus Iohannis are și opoziția vîndută și executarea unui nou complot pentru a distruge România prin foc 

conccentrat, terorizarea tineretul și nimicirea oricărui patriot, naționalist, a oricărei tradiții și valori autentic românești;  

− văzînd tensiunile din jurul Iranului și Siriei și voința Israelului și SUA de a distruge toate statele din Orientul Apropiat și Mijlociu pentru a deveni teritorii ale Israelului, 

chiar și cu riscul de a declanșa cel de-al Treilea Război Mondial; 

− constatînd continuarea terorii și genocidul marilor puteri– mai puțin a Chinei - contra națiunii române – odioase infracțiuni imprescriptibile în dreptul internațional penal; 

− constatînd că ni se impun a fi promovate „valorile“ Școlii de la Frankfurt și că #Rezist este pumnul de fier al acestor idei finanțate de George Soroș. Iată cîteva directive 

ale lor: Distrugerea familiei și a moralei – în anii ’50 Marcuse a răspuns preluînd un termen denumit „toleranța“ pentru a fi extins la toate ideile și mișcările venite dinspre 

stînga, inducînd antonimul de intoleranță pentru toate ideile care veneau dinspre dreapta. Astfel, cînd îi auziți astăzi vorbindu-se despre „toleranță“, aceasta înseamnă referirea 

la termenul lui Marcuse „toleranța eliberatoare“. Este ca atunci cînd se vorbește despre „diversitate“, aceasta însemnînd de fapt uniformitatea credinței în ideologia lor 

stîngistă. Th. Adorno, alt membru al Școlii de la Frankfurt, definește calitatea de părinte (relația părinte-copil), mîndria de a aparține unei familii, creștinismul, aderarea la 

rolurile bărbat/femeie, la atitudinile tradiționale față de sex și la patriotism drept „fenomene patologice“. Desființarea religiilor (opiul popoarelor) – a fost preluată de la 

Nietzsche (și de la unul care sfida morala tradiţională – Marchizul de Sade), care a devenit „transvaluarea tuturor valorilor“  (adică toate păcatele vechi devin virtuţi, iar toate 

virtuţile vechi devin păcate). Critica permanentă (Teoria Critică) conform căreia totul, orice, trebuie criticat la nesfîrșit, punîndu-se la îndoială oricare instituție, începînd cu 

familia, discutînd numai minusurile, fără plusurile ei, la originea sa academică stînd unele „studii“ din colegiile și universitățile americane. Corectitudinea politică este soluția 

lor pentru distrugerea noțiunilor de limbaj și pentru oprimarea libertății de exprimare, de fapt destructurarea limbii și a limbajului, adică o nouă formă de a gîndi în termenii 

dictatoriali. Impunerea unor noi „valori“ ale „omului de tip nou“, constituit din gloata de tfl-iști de pe străzi, este un proces de tip sovietic venit din Vest, cînd Estul s-a 

eliberat; 

− constatînd că „globalizarea“ înseamnă moartea umanității, prin voința (ne)-Illuminati-lor din guvernul terorist iudaic mondial în secret; 

− observînd că familiile masonice visează încă să conducă Lumea și România, dar ambele se conduc singure din naștere, ca state-națiuni suverane și independente;  

− știind că politica externă a Americii este una a dreptului absolut de a influența afacerile interne și politica oricărei națiuni care prezintă interes, ceea ce pentru un imperiu 

cu adevărat global înseamnă orice națiune de pe planetă, pentru că orice națiune este o piață și/sau o potențială amenințare a intereselor S.U.A., înțelegem că ea vrea să exporte 

ordinea internă drept ordine internațională americană – pax americana, însă acest vis a murit de mult; 

− constatînd că în disputa Coreea de Nord și S.U.A. va învinge China, care controlează mai mult de jumătate din economia SUA, și Coreea care se va unifica; 

- sperînd că UE mai are doar o șansă dacă va fi o Europă a Națiunilor libere și suverane înainte de destrămarea ei ca proiect de stat supranațional; 

- cerînd ca și România să fie admisă ca fondator egal în nucleul european fondator al noii Europe a Națiunilor libere și suverane;  

− constatînd că națiunea dacoromână încă se mai zbate între viață și moarte, ca o momeală a S.U.A. în războiul contra Rusiei și a Chinei;   

- sesizînd că Israelul continuă să sfideze dreptul internațional public prin terorizarea popoarelor din jurul Ierusalimului, mai ales a poporului palestinian, acționînd pentru 

lichidarea totală a acestuia, ca și contra Iranului, sperînd că va domina toate popoarele din jur și întreaga lume, reamintim că „Cine ridică sabia, de sabie va pieri“; probabil că 

pacea va veni la Ierusalim cînd ostașii chinezi își vor răcori bocancii în Iordan; 

− constatînd că deși a început cel de-al Treilea Război Mondial, totuși, Al Doilea Război Mondial nu s-a încheiat, întrucît Pactul Ribbentrop-Molotov continuă prin pactul 

Gorbaciov-H. Kohl din 1990, iar în neocolonii se duc lupte de eliberare, inclusiv în Europa, mai ales în cea de Est;  

− apreciind că Rusia va redeveni stat național european, numai după ce va elibera națiunile din Federația sa; 

− apreciind că, după 2018, China va fi noul lider economic, financiar, cultural, militar, tehnologic și al cuceririi cosmosului; 

− afirmînd că Europa redevine leagănul continent al civilizației terestre, iar U. E. a eșuat chiar și ca imperiu german, România și Estul Europei salvîndu-se împreună; 

− sesizînd că Europa de Est se reunește și acționează cu curaj întru suveranitatea și demnitatea națională, sfidînd Israelul care se vrea mereu deasupra; 

- sesizînd că unele ambasadele occidentale ale fostelor state imperiale continuă să ne trateze ca pe o colonie, sfidînd dreptul internațional și demnitatea românilor;  

− sperînd că U.E. va deveni o Europă a națiunilor libere și suverane, bazată pe consens și cooperare și că un imperiu germano-francez nu va exista;    

- apreciind și ascensiunea rapidă a Indiei și Japoniei în jocul de putere mondial în care vin din urmă și Brazilia, Africa de Sud, Mexic, Nigeria, Turcia, Iranul, Egiptul etc.;  

- sigur, viitorul României a fost dezbătut la Helsinki de către Trump și Putin; vom vedea fie stingerea, fie explozia complotului contra noastră, de vom mai avea țara 

întreagă;  

Și în final, vom mai avea, una liberă, mare, puternică și respectată, a dacilor liberi! 

 

B.− analizînd starea națiunii dacoromâne la 24.07.2018, după complotul internațional terorist politico-militar sîngeros reușit în decembrie 1989, de Gorbaciov, George 

H.W. Bush și alți șefi de stat ai unor puteri europene, cu ajutorul unor cozi de topor din țară, denumit „revoluție“, de către cei care au regizat totul cu scopul clar de a controla 

colonia România după asasinarea naționalistului N. Ceaușescu la 25 decembrie − la comanda lui Gorbaciov, cu acordul lui Bush și la ordinul iudeo-masoneriei degenerate; 
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 − văzînd cu ochiul liber că națiunea s-a trezit, că și-a revenit după teroarea externă, că națiunea va fi din nou suverană și independentă, stăpînă la ea acasă, chiar dacă 

străinii și trădătorii interni insistă să finalizeze un nou decembrie 1989 cu scopul de a desființa România ca stat printr-un nou complot al acelorași actori internaționali;  

− sesizînd continuarea terorii de tip bolșevic, prin abuzuri criminale, ignorarea prezumției de nevinovăție, fabricarea de probe false în justiție, contra oamenilor cinstiți;  

− observînd destructurarea lentă a statului paralel al trădătorilor infiltrați și victoria accelerată a patrioților, micșorînd suferința națiunii; 

− constatînd că încă nici o interceptare/captare audio-video nu este expertizată de experți independenți pentru a fi admisă ca probă în justiție, justiția fiind compromisă;  

− sesizînd că se continuă crunta îndobitocire a populației prin manuale proaste, mass media vîndute, alimente toxice, înfometare și medicamente false și scumpe; 

− apreciind că a venit timpul ca asociațiile și fundațiile să primească un nou regim juridic, transparența în ceea ce privește donațiile sorosoște și interne și externe; 

− constatînd reacția mai rapidă a mai multor instituții de stat pentru stoparea disoluția, dezmembrarea și desființarea României; 

− susținînd constituirea la nivel național a organizației de apărare a drepturile omului și sancționarea regimului băsist ca și o comisie specială de anchetă în Parlament;  

− constatînd că demnitatea noastră continuă să fie sfidată de acoperiții lui Băsescu, ca să-l scape pe el și pe ai lui de cătușe, fiind în stare să declanșeze un război civil; 

− constatînd că statul statul român prin vot democratic s-a dovedit treaz și demn și că națiunea se autodebăsifică pas cu pas de viruși, de trădători alogeni lacomi și aroganți;  

− constatînd că PSD-ALDE au cîștigat alegerile, aplică programul de guvernare, dar ne întrebăm, ca și D. Trump în SUA, dacă vor reuși să cîștige și puterea reală și 

deplină; 

− observînd că faptele habarnamistului corupt K. Iohannis-Teroristul, despre care gura lumii spune că ar fi jidan (kazar)-sas, adus de serviciile secrete străine ale lui George 

Soros (ca și pe T. Băsescu, ca și „guvernul tehnocrat 0“ criminal, instaurat prin complot și holocaust asupra tineretului de la Colectiv), sunt judecate corect de români;  

− reamintind că unii economiști susțin că România poate supraviețui din redevențe minim 200 de ani și cu un trai îmbelșugat 188 de ani (chiar fără a mai și munci deloc), 

mai bine decît arabii din petrol, fără a mai socoti aurul (numai cu el am trăi fericiți peste 1000 de ani în lumea asta); 

− deși Eminescu spunea: „elemente străine, îmbătrînite şi sterpe, s-au amestecat în poporul nostru şi joacă comedia patriotismului şi a naţionalismului. Neavînd tradiţii, 

patrie hotărîtă ori naţionalitate hotărîtă, au pus, totuşi, mîna pe statul român. Conştiinţa că ele sunt deosebite de neamul românesc nu le-a dispărut încă – ele se privesc ca o 

oaste biruitoare într-o ţară vrăjmaşe“, iar Israelul mai speră să se mute în România; 

− afirmînd că impunerea proiectului „Israel în România“ a cauzat sărăcia, românii fiind obligați, ca palestinienii, să-și părăsească țara, ca să vină alții ai lor în locul nostru; 

− reamintind că Iohannis, decorat de așkenazi, impune „necesitatea“ ca toți funcționarii publici să urmeze cursuri despre holocaust, susținînd că în România ar fi fost 

holocaust și noi, românii, suntem neam de criminali, deci e musai să plătim încă 20 de miliarde de euro despăgubiri statului Israel și că numai prin totală supunere față de 

sioniștii iudeo-masoni în beneficiul neamului lor dar și că nici prin falsificarea alegerile nu va mai fi „ales“ a doua oară „domn“ fanariot la Cotroceni; 

− sesizînd că „privatizarea“ pentru distrugerea economiei, dezarmarea țării, depopularea și exodul românilor spre alte țări pentru a fi înlocuiți cu alte etnii și, în final, 

dezmembrarea țării, constituie proiectul de țară tip Iohannis cu sprijinul lui George Soros, al consilierei soroșiste Sandra Pralong și multi alții cu rude la Ierusalim;  

− constatînd că trinomul Băsescu, Coldea și Koveși  a expirat urît la vedere, dar mai  conduc în secret, manipulînd, sperînd în van și crezîndu-ne pe noi toți mereu idioți, 

dar și că oligarhia băsistă continuă să se dezvolte cu tupeu și că fiecare român trebuie să cheme în justiție pe toți cei promovați de Băsescu care au săvîrșit infracțiuni și acoliții 

lui;   

− apreciind că „integrarea în U.E.“ a produs,  în realitate, o dezintegrare a valorilor românești, proces urmărit încă la modul profesionist, sistematic și diabolic de „aliați“;  

− văzînd că națiunea s-a deșteptat după crimele complotului prin care s-a sugrumat adevărata „epocă de aur“ a dezvoltării forțate a țării care vrea să fie stăpînă la ea acasă; 

- sesizînd că teroriștii țin să finalizeze evenimentele din 1989, scoțînd în stradă persoane plătite ca să desființeze statul național român prin stiri false, ticluite prost;  

− constatînd că se accelerează dezmembrarea țării și prin așa-zisa euroregionalizare și alocarea de fonduri doar pentru infrastructuri din Ardeal și Banat; 

− sesizînd că mulți băgători de seamă din UE ne dau sfaturi și ordine prin MCV sunt idioți și ticăloși, ridicînd, pe de o parte, statui lui Karl Marx, dar iau și burse de la 

Soros ca să se revolte contra votării unor legi drepte pentru sistemul judiciar și a unor coduri cu adevărat necesare într-un stat de drept adevărat dacoromânesc în sens 

zamolsian;  

− observînd agonia morții statului paralel (stat-căpușă-frînă tip Cotroceni, servicii, DNA), rezistența lui în unele partide, servicii, parchete, poliție, sindicate, asociații etc.; 

− constatînd că protestatarii plătiți dau semne de adio, manipulează (aduc  oțet și zic că e benzină ca să-și dea foc), fără avîntul de la Colectiv, fără fonduri și motive reale; 

− ținînd cont că la 11.12.2016 s-a votat pentru libertate, suveranitate și independență, nu pentru terorism și încălcarea drepturilor oamenilor liberi din România;  

− apreciind că în locul dreptului imperial roman al forței trebuie aplicat dreptul zamolsian (al națiunilor și oamenilor liberi), al omeniei și demnității;  

− constatînd că debăsificarea statului continuă încet-încet, iar virușii băsiști ascunși ies ca păduchii, unul cîte unul, din toate instituțiile de forță, din  presă și parchete;  

− convinși că numai românii cinstiți și iubitori de țară plecați din lumea întreagă vor elibera națiunea ocupată de corporatiștii transfrontalieri, în scurt timp;  

− apreciind că alianța PSD-ALDE este obligată să aplice întregul Program de guvernare cu ori ce preț, chiar și cu acela de a se sinucide pentru țară, făcînd tot ce trebuie; 

− apreciind că nu mai avem nevoie de împrumuturi de la FMI, băncile europene, că BNR trebuie renaționalizată urgent, iar paritatea constantă fixă este 1 leu = 1 euro; 

− susținînd că România dezarmată, jefuită, are dreptul natural de apărare națională prin lupta întregului popor, la tehnologii de vîrf, prin cercetare militară avansată;  

− constatînd nevoia de Armată și Servicii Secrete naționale puternice, care să ne apere de orice agresor, oricare ar fi acela, precum și de o industrie militară proprie 

avansată; 

 − apreciind că educația aleasă este esențială pentru a rezista eroic, împreună cu o cultură națională autentică pentru eternizarea valorilor națiunii dacoromâne;  

− ținînd cont că S.U.A. (un imperiu, ca și Federația Rusă, ex-U.R.S.S.) ne-au distrus armata ca să intrăm în N.A.T.O. (un aliat nu face asta, doar un inamic) și că U.E. ne-a 

jefuit 2.000 de mild. euro (avem peste 100 mild. de euro datorie externă, deși din aprilie pînă în decembrie 1989 țara era liberă, fără datorii și cu 18 mild.$ în visteria statului) 

și că am cotizat cu 15 miliarde, primind doar 44 miliarde de euro; mereu obligați să le cedăm ramuri industriale, resurse naturale, aur, la preț 1.000 de ori mai mic, ca să fim 

jefuiți de U.E., să ne împrumutăm (asta face doar un dușman) mereu numai de la ei; aliații nu ne pot apăra, tot noi trebuie să murim pentru țară, aliații mor pentru țara lor; 

− apreciind că străinii au profituri de peste 2.000 mild. de euro, N.A.T.O. și U.E. ne tratează ca poligon de instrucție și piață de desfacere profitabilă, cu salarii și pensii de 

mizerie, aruncîndu-ne cu 5o de ani înapoi, iar profiturile extrase de la noi sunt mai mult decît duble față „ajutorul european“ și mai au tupeul să ne dea sfaturi ca la slugi; 

− convinși că nu suntem vinovați noi, românii, nici Ceaușescu, că planul complotului a fost făcut de KGB/PCUS condus de Gorbaciov (recrutat de Intelligence Service-ul 

perfidului Albion), la care au aderat S.U.A., puterile europene „prietene“, ca Ungaria, Olanda, Franța, Iugoslavia etc., rezultă că acum știm de cine și de ce am fost 

îngenunchiați de transnaționale și pedepsiți cu o „revoluție“: pentru că eram liberi; 

− hotărîți ca, de cum încolo, numai noi înșine trebuie să ne alegem „aliații“ și nu să ni se impună inamicii drept prieteni ca la niște sclavi; 

− înțelegînd că forțele negre ne împing spre confruntare armată hibridă, haos, ca să dispărem ca stat și ca națiune și să plătim pentru alții, ca slugi în bejenie, fără țară;  

− constatînd starea reală de revoltă militară, umilirea rezerviștilor militari în scopul decimării Armatei Române, slăbirii rezistenței noastre la împilările marilor puteri;  

− afirmînd că ne vom elibera prin noi înșine, vom reface Dacia lui Burebista și vom cere despăgubiri și chiar teritoriile furate, pentru tot ce ni s-a ocupat și înstrăinat;  

− rezistînd prin limbă, educație, cultură, inteligență, creativitate, diplomație, luptă hotărîtă permanentă, vom intra în rîndul primelor zece națiuni ale lumii civilizate;  

− afirmînd existența lanțului nostru identitar de aproape 13 ori milenar, care are multiple verigi precum: atlanto-titano-pelasgo-ramano-valaho-geto-rumuno-hitito-troiano-

greco-latine (cu toate neamurile lor)-traco (incluzînd neamurile lor)-(masa-tiro-geto) moezo-(ostro-vizi-)-goto-romano-tribalo-besso-sarmato-agatirso-iliro-megleno-armâno-

istro-peono-panonno-roxolano-dardano-dalmato-scito-cimero-vlaho-huțulo-macedo-bizantino-rumelo-rumâno-moldo-transilvano-românești, adică dacoromânești, pe scurt 

geto-dacice, rezistînd de atunci pînă și azi interdicțiilor papale (damnatio memoriae) și prigoanei contra zamolsienilor ortodocși din dreapta credință răsăriteană dusă de statele 

apostolice precum Ungaria și Polonia, de islam și sectele medievale ; 

− sperînd că ne vom elibera prin noi înșine, alături de un mare aliat sincer – China − și că vom birui; iar dacă Donald Trump este sincer și nu va fi asasinat de globaliști, 

putem conta și pe S.U.A., chiar și pe Rusia (dacă va elibera națiunile din Federația ei), devenind o națiune europeană, chiar și pe Germania, dacă achită datoriile/despăgubirile 

către noi și dacă va sprijini Reîntregirea noastră: Germania, chiar și învinsă în două războaie, a reușit ca și Vietnamul, va reuși ca și Coreea, vom reuși și noi); 

− cerînd ca adevărații aliați prin parlamentele lor să declare oficial și în scris sprijinul lor în făurirea Reîntregirii Daciei în granițele firești în 2018; 

− reținînd ca repere „cele patru modernizări“ avînd scopul, anunţat de Deng Xiaoping, de a face din China o mare putere economică mondială la intrarea în secolul XXI, au 

reușit să cuprindă următoarele domenii: agricultura, industria, ştiinţa şi tehnologia, apărarea naţională; după patru decenii China a învins și ne-a convins și pe noi că se poate; 

− este necesar ca șefii statelor criminale să ceară public iertare națiunii noastre pentru complotul din 1989 și împilările nedrepte de aevea, altfel, vom chema în judecată la 

Curtea Penală Internațională acele regimuri străine pentru crimele contra țării, crimele de război, cele contra păcii și contra umanității săvîrșite și vom revendica plata prin 

retrocedarea teritoriilor vechi locuite de dacoromâni deznaționalizați, din răsărit pînă la Nipru, Crimeea și Marea de Azov (și în Caucaz pînă în Kamciatka sunt sate de 

români), în Balcani,Voivodina, Timoc, Cadrilater, la Marmara și Adriatica, la nord de Tisa-Maramureșul istoric, Pocuția, Ohrida, Pind, Insula Șerpilor, alte teritorii furate;  

− sperînd în reunirea în spirit a celor de neam traco-dacic de pe teritoriile altor state și care sunt acum lipsite de drepturi politice, naționale, culturale, de limba națională; 

− constatînd că de peste o jumătate de secol Europa a obținut pace și prosperitate fără să pună problema granițelor, că lumea este împinsă diabolic la distrugerea totală a 

granițelor naționale, că noi trebuie să ne apărăm națiunea liberă în granițele firești în vremea imperiilor; soluția păcii globale: unde este limba română, acolo este și România; 

− considerînd că a venit vremea promovării unei Legi privind bazele militare străine în România, cerem Parlamentului să reanalizeze documentele semnate cu privire la 

acestea și să le supună dezbaterii publice, inclusiv cele privind jurisdicția militarilor străini pe teritoriul României; dacă am fost de acord cu existența lor, trebuie să analizam 

la rece și modalitatea eliminării lor, deoarece cînd intri undeva trebuie să știi mai înainte pe unde și cum să ieși; este nevoie de un referendum național în acest sens; 

− apreciind că dinastia impusă s-a sfîrșit definitiv, întrucît în drept: se știe că Mihai, fiul lui Carol al II-lea, fiind minor, nu putea să domnească, această funcție fiind 

exercitată de către Regența instituită după moartea regelui Ferdinand (Buzdugan, patriarhul Miron Cristea și Principele Nicolae): între 1940-1947, a domnit nelegal și pentru 

faptul că nu a fost confirmat de votul liber al unui Parlament democratic ales și nu a fost Uns cu Mir de către Patriarhul BOR, care a fost prezent la ceremonia Jurămîntului în 

6 Sept.1940 doar ca martor. Deci, nici o urmă de regalitate pentru Mihai și familia sa, ai cărei membrii se dau drept moștenitori regali, dar sunt doar urmași comuni, ca toți 

urmașii.  Nici măcar „fostul“ (sau „ex-regele“) nefiind rege, nu mai poate fi vorba de nici un „rege“ Mihai. Ultimul mare rege a fost BUREBISTA, iar ultimul domnitor 

Alexandru Ioan I (Întîiul) CUZA, ambii din pămînteni autentici. DECEBAL este un rege martir zamolsian. Hohenzolernii au fost așkenazi impuși de neromâni prin cozile de 

topor de aici;  

− cunoscînd că vizitele unor membri ai unor familii regale masonice din Occident au și alte ținte decît cele afișate, cerem deplină transparența a prezenței și a pretențiilor 

lor; 

− considerînd că refacerea României Mari este unicul Program „Centenar-2018“, iar la 1 Decembrie 2018 va fi, de acum încolo, și Ziua Armatei României și Ziua 

Națională; 

− trăind în vremea imperiilor, amintim că strămoșii noștri au avut cel puțin nouă imperii care au reunit neamurile noastre – pelasgic al lui Uran, tracic (al Troiei dinaintea 

Romei), macedonean al lui Alexandru cel Mare, al lui Dromichete-Dromi-getul, dacic al lui Burebista, roman cu 44 de împărați traco-daci la Roma fondată de traco-daci, al 

lui Regalian și al împărătesei sale, Constantin cel Mare, bizantin al lui Justinian, al fraților Petru și Asan, al împăratului Ioniță Caloian – cel frumos, al mușatinilor, basarabilor 

din Balcani, al lui Mihai Viteazul ș.a., credem că vom deveni: ori imperiu contra imperiilor rus, turc, german, american, ori vom intra în pămînt definitiv, ori vom urca în 

ceruri, la Zamolse, cu Belaginele, în eternitate la Toth Atlantul, cu Tablele de smarald, ca neam unit și ales ce suntem;  

− urmînd îndemnul-misiune pe care Eminescu îl rostea: „Totul trebuie dacizat!“, să redacizăm și Europa care va fi reîncreștinată zamolsian tocmai ca să nu fie islamizată; 

http://www.justitiarul.ro/din-exterior-se-pregateste-dezmembrarea-romaniei-slugile-autohtone-executa-fonduri-alocate-doar-pentru-infrastructura-din-ardeal/
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− știind că noul președinte al Academiei Române continuă basmul romanizării dacilor, refuză adevărul obiectiv, deși e tobă de carte, cunoaște adevărul descoperirilor 

dacice; 

− constatînd dezinteresul criminal, permanent și continuu al președintelui-trădător pentru starea rezervei Armatei în depline pregătiri ale noului conflict militar mondial; 

− constatînd susținerea în masă a propunerii noastre de a construi capitala de vară, DACOROMÂNIDAVA/DACIDAVA, în  județul Covasna;  

− susținind continuarea planurilor strategice economico-sociale ale lui Ceaușescu oprite prin complot, inclusiv a Canalului București-Dunăre; 

− considerînd întreprinzătorii, militarii, judecătorii, universitarii, fermierii și funcționarii publici drept coloana vertebrală a națiunii; 

− recomandînd obținerea, la nevoie, de sprijin financiar chinez, ajutor sau împrumut cu termen de grație pentru domenii strategice, inclusiv militar; 

− cerînd ca toate codurile să fie reformate, nu numai cel penal și de procedură penală, precum și o nouă Constituție a Reîntregirii să fie promulgate cît mai curînd posibil; 

− cerînd ca pachetele de legi ale justiției, ale securității și apărării, legea pensiilor, inclusiv a celor militare, să fie finalizate și promulgate rapid;  

− solicitînd controale generale în toate unitățile de procuratură din țară, pentru a reevalua pe procurorii cinstiți și a consolida elita acestei instituții; 

- apreciind retragerea serviciilor secrete în matca lor originară, constituțională, cu excluderea și pedepsirea celor vinovați de imixtiune politică, după judecarea regimului 

terorist băsist, eliminarea căpușelor din structurile de stat, abrogarea tuturor protocoalelor și procedurile secrete băsiste care au înveninat România; 

− cerînd guvernului să ia măsuri financiare de încurajare a celor nevoiți să plece ca să poată să se întoarcă pentru reconstruirea țării, pe marile șantiere ale renașterii; 

− cerînd fondarea noului Serviciu Secret Român de Contrainformații Militare sub egida Parlamentului, care să elimine trădătorii din forțele politico-militare care ar lua 

decizii vădit antinaționale, antidacoromânești, antiunioniste;   

− considerînd că România și Rusia trebuie să aibă relații de bună vecinătate, ca state ortodoxe cu origini comune; 

− apreciind că Ucraina, stat artificial, cu teritorii care nu-i aparțin, se va destrăma, iar teritoriile ocupate vor reveni celor în drept, rămînînd Ucraina simplă;  

− cerînd o nouă lege de organizare și funcționare a C.S.A.T., subordonat Parlamentului întru respectarea drepturilor și libertăților tuturor românilor, fără decizii 

supranaționale;  

− apreciind că alături de Alianța Celor Trei Mări în Europa Centrală, în special cu Polonia, ne vom consolida suveranitatea împreună cu Europa de Est; 

− sperînd că S.U.A. vor permite României accesul la tehnologii militare de vîrf, ca fiind un aliat care știe să lupte eroic alături de ele;  

− nădăjduind că, după experimentele Catalunia și Kosovo, Ungaria și alte țări vecine vor trage învățăminte serioase pentru mai tîrziu; 

− cerînd, de urgență, o adevărată reformă electorală, inclusiv a legislației partidelor politice, asociațiilor și fundațiilor cu vocație electorală; 

− avînd în vedere că pînă acum în România trădarea a ajuns o „virtute“, iar patriotismul un stigmat rușinos, dar a venit primăvara celor care își iubesc nația; 

− susținînd crearea unei Fundații care să sprijine procesele pentru libertățile și drepturile încălcate de regimul terorist al lui Băsescu și acoliții săi; 

− avînd convingerea că vom redeveni o națiune respectată în plan economic, al intelligence-ului, în plan militar, cultural-educativ, spiritual; 

− constatînd că în Parlamentul României nu există nici un partid cu o doctrină politică națională este necesară o renașterea a mișcării daciste.  Academia DacoRomână va 

sprijini formarea unor partide naționale, bazate pe valorile dacilor liberi, consolidînd Mișcarea Națională de Eliberare și aplicarea Programului Reîntregirii și Renașterii 

Daciei, asumat de Alianța Națională a Dacilor Liberi  - ca alianță politică electorală a mai multor partide naționale, sindicate, asociații, fundații care, după alegeri, se vor reuni, 

probabil, în PARTIDUL DACILOR LIBERI; 

− cerînd ca, după destituirea teroristei Codruța Koveși și desființarea D.N.A. (poliția politică teroristă), procurorii reevaluați să fie distribuiți în Parchete; totodată, 

infracțiunile politice, de conducere, decurgînd din incălcarea Constituției să fie introduse în Cod penal român (M. Eminescu: „Greșelile în politică sunt crime; căci în urma 

lor suferă milioane de oameni nevinovați, se-mpiedică dezvoltarea unei țări întregi și se-mpiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei“),  și în noul statut a procurorilor; 

       -apreciind preluarea a 51% din acțiunile primei societați recuperate după privatizare de la Șantierul naval Mangalia, drept un model pentru toate cele privatizate; 

− solicitînd abrogarea Legii nr. 217/2015 ca fiind antinațională și neconstituțională, prin impunerea damnatio memoriae asupra vîrfurilor culturii naționale; 

− susținînd că procurorii nu sunt magistrați, ci numai judecătorii, sens in care trebuie inițiată o modificare a Constituției prin referendum; 

− reamintind că simbolul absolut al dacoromânilor este Mihai Eminescu, întrucît soarta lui este soarta națiunii noastre de azi. Eminescu a fost declarat de agentul de 

influență germană Titu Maiorescu drept nebun şi internat la psihiatrie într-un moment în care guvernul României urmărea să încheie un pact umilitor cu Austro-Ungaria, prin 

care renunţa la pretenţiile asupra Ardealului şi se angaja să îi anihileze pe toţi cei catalogaţi drept „naţionalişti“. Mulţi au renunţat la valorile şi principiile lor pentru a fi scoşi 

de pe lista proscrişilor. Eminescu nu a acceptat să facă nici un compromis. Devenise cel mai periculos dintre români, deranja nu doar prin ceea ce scria, ci mai ales prin faptul 

că plănuia să pună bazele unei organizaţii independente, de trezire şi promovare a spiritului românesc şi de refacere a Daciei Mari, fără controlul francmasoneriei; așa s-a 

născut Societatea „Carpații“ reactivată recent în ADR; 

− confirmînd pentru toți dacoromânii care ne întrebau și pentru simpatizanții noștri că prigoana a început ca urmare a primirii din partea Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării, din partea unor khazari o amenda contravențională de 5.000 lei. Am contestat hotărîrea C.N.C.D. la judecătoria sectorului 6. Autorului lucrării 

științifice tipărite la Editura DacoRomână TDC despre holocaust, d-l Vasile I. Zărnescu, se pare căi să deschis un dosar penal. Avem doar cîteva sute de lei în cont, dar suntem 

mereu filați, interceptați, intimidați, provocați cu rețeaua marșrutizată, umiliți; 

− afirmînd că națiunile nu și-au epuizat rolul lor istoric, că suntem o națiune-matcă, nemuritoare a Europei, căreia, în următoarea etapă, îi vom propune bugetul și 

Programul de dezvoltare în cheie românească, întru dacizarea ei sub președinția neaoș românească; 

− apreciind că după alegerile Reîntregirii vom continua procesul Reîntregirii în jurul granițelor actuale, prin renașterea spiritual-identitară; 

− cerînd repatrierea urgentă a aurului scos ilegal din țară, pe care un individ, cu de la sine putere, încălcînd legile României, l-a trimis în afara țării, de parcă era al lui; 

     − îngrijorați de perspectiva în care vor dispare imperii, de recentele amenințări S.U.A. Iran supremația dolarului și, probabil, unele națiuni în totalitate, precum și a 

numeroase organizații parazitare ale omenirii, redăm un material de pe Internet atribuit venerabilul Henry Kissinger, fostul secretar de stat din era Nixon, care dezvăluie ceea 

ce se întîmplă în acest moment în lume și în special în Orientul Apropiat. Vorbind din apartamentul său de lux din Manhattan, New York, omul de stat, care a împlinit în luna 

mai vîrsta de 94 de ani, a făcut o analiza predictivă din punctul său de vedere, a situației actuale geopolitice și economice în lume. „Statele Unite le-au momit pînă acum pe 

China și Rusia, iar ultimul cui în sicriu va fi Iranul, care este, desigur, principala țintă a Israelului. Am permis Chinei să-și mărească puterea militară și Rusiei să se recupereze 

după sovietizare, pentru a le da un sentiment fals de bravadă, acest lucru va duce la un deces foarte rapid al ambelor state. Suntem ca țintașul isteț, provocîndu-l pe neiscusit să 

ridice arma, și atunci cînd încearcă, Bang Bang. Războiul care vine va fi atît de grav, încît o singura superputere poate cîștiga, și aceia suntem noi. Acesta este motivul pentru 

care U.E. este într-o așa mare grabă pentru a forma un superstat, pentru că ei știu ce se apropie, iar pentru a supraviețui, Europa va trebui să fie un singur stat întreg și unit. 

Aceasta grăbire a lucrurilor mi-a aratat că ei știu foarte bine că ceea ce urmează este foarte aproape. O, cît de mult am visat la acest moment încîntător. C ine controleaza 

petrolul, controleaza națiunile; Cine controleaza mîncarea, controlează oamenii“. D-l Kissinger a adăugat apoi: „Dacă sunteți persoane obișnuite, atunci puteți să vă pregătiți 

pentru război prin mutarea la țară și construirea unor ferme, dar trebuie să vă luați armele cu voi, că hoardele înfometate nu vă vor da pace. De asemenea, chiar dacă elitele vor 

avea paradisurile lor sigure și adăposturi specializate, acestea trebuie să fie la fel de atente în timpul războiului, precum și civilii de rînd, pentru că adăposturile lor pot fi 

compromise“. După o pauză de cîteva minute, făcută pentru a-și aduna gîndurile, Henry Kissinger, a continuat: „Am spus armatei că trebuie să cucerească în jur de șapte țări 

din Orientul Apropiat pentru a le exploata resursele și aproape că și-au încheiat treaba. Știti cu toții ce părere bună am despre armata noastră, dar trebuie să spun că de data 

aceasta au ascultat ordinele superficial. Am ajuns la ultima piatră de temelie, adică Iranul, care într-adevăr va înclina balanța. Cît timp mai pot China și Rusia să stea deoparte 

si să se uite cum America curăță totul? Marele urs rusesc și Secera chineză se vor trezi din somnul lor, moment în care Israelul va trebui să lupte cu toată puterea și cu toate 

armele sale pentru a ucide cît mai mulți arabi. Sperăm că, dacă totul merge bine, jumătate din Orientul Apropiat va aparține Israelului. Tinerii noștri au fost instruiți bine în 

ultimul deceniu, iar jocurile de război jucate pe calculator au ajutat foarte mult în modul lor de gîndire, de exemplu, jocul Call of Duty Modern Warfare 3 reflectă exact ceea 

ce va urma în viitorul apropiat, este o programare predictivă. Tinerii noștrii, în SUA și Occident, sunt pregătiți pentru că au fost programați pentru a fi soldați buni, carne de 

tun, iar atunci cînd acestora li se va comanda să iasă în stradă și să lupte cu acești chinezi nebuni și russkies, vor asculta ordinele. Din cenușă vom construi o societate nouă, o 

nouă ordine mondială; va fi doar o singura superputere rămasă și un singur guvernul global care cîștigă. Nu uita, Statele Unite ale Americii au cele mai bune arme, avem 

tehnologie pe care nici un alt popor nu o are și vom scoate aceste arme, atunci cînd este momentul potrivit“.   

    Iată un comentariu-răspuns de la un domn care rămîne anonim: „Să fie sănătos și viață lungă! Cine sapă groapă altuia cade primul în ea“. „Socoteala de acasă nu se 

potrivește cu cea din tîrg“. „Nimeni, niciodată, nu va stăpîni singur Pămîntul“. „Și Nimrod a vrut să ajungă la Ceriu și praful și pulberea s-a ales din al său Babel“.  Dacă 

începe un război mondial purtat cu arme nucleare nu va fi nici un învingător. Ceasul din urmă al Omului a sunat. Istoria se repetă. Războiul oamenilor care bate la ușă 

seamănă foarte bine cu războiul Tătînilor (Titanilor) noștri ... Mîna Nevăzută e pe cale să arate „DaCa“ (”dăcește”). Noi, Românii, nu vom pieri. Acum, cît se mai poate, 

trebuie să plecăm din locurile sortite urgiilor care vor veni. Trebuie să revenim la obîrșie, cu mic, cu mare, să repopulăm munții noștri, să refacem satele, să ne apărăm femeile 

și copiii!  Doamne, ocrotește-l pe RUMÂN!  

   Desigur, nu ne speriem, nu va îndrăzni nimeni să se joace cu lumea, lupta pentru putere este continuă, însă un accident imprevizibil ne poate fi fatal. Prin urmare: 

 

Conducerile reunite, împreună cu G.A.R.D.A., luînd act de starea națiunii și a lumii, propun și recomandă idei, soluții, atitudini, acte, acțiuni, avtivități alături și împreună 

chemînd la înfăptuirea, împreună cu celealte organizații, a următoarelor obiective: 

 

1. În cei trei ani de foc continuu care vin, adevărul va triumfă, după aproape 30 de ani de la complotul din decembrie 1989: istoria adevărată va fi înscrisă în manualele 

școlare în românește, în România. Cerem judecarea celor vinovați de dezastrul țării, a tuturor puterilor agresoare și a liderilor regimurilor teroriste care ne-au terorizat și 

agresat de cîteva decenii. Toți cei care au trădat România trebuie să plătească. Totul se plătește! Eroii adevărați trebuie cinstiți. Trădătorii trebuie băgați în pușcărie pe viață. 

Resursele naturale trebuie naționalizate, ca și BNR, terenurile răscumpărate, dosarele privatizărilor trebuie desecretizate, judecate în instanță, recuperate toate cele înstrăinate, 

după caz, inclusiv dosarul Roșia Montană, flota, petrolul, gazele, pădurile, resursele minerale, combinatele și imobilele furate, mai ales proprietățile din Ardeal, cu precădere.   

2. Reîntregirea este obiectivul prioritar, cu orice preț, al României, concomitent cu recuperarea a tot ceea ce a fost jefuit, furat, distrus, înstrăinat, readucerea tuturor 

comunităților de români și a teritoriilor răpite la patria mumă, inclusiv tezaurul; chemate în instanță guvernele țărilor agresoare și obținute reparații pentru pagubelor istorice 

provocate, daunele-interese în natură pentru toate nedreptățile suferite de români. Programul de dezvoltarea al țării, obiectivele interzise de străini, trebuie continuate cu și mai 

multă forță.  

3. Înființarea unui Minister al Reîntregirii și al Renașterii Daciei avînd un program clar, algoritmizat și actualizat permanent. 

4. Trei urgențe naționale ne presează în viitorii trei ani de foc ai României: 1) Dezvoltarea Economiei Naționale, 2) Consolidarea Forțelor Armate Naționale, relansarea 

industriei militare, înzestrarea și dotarea ei cu cele mai noi arme și tehnologii militare pentru a putea apăra România de orice agresor, fie el și aliat. 3. Dezvoltarea cercetării 

științifice și tehnologice la cel mai înalt grad cu alocări cu două cifre pentru aceste domenii. Toate, începînd imediat cu dublarea cuantumului alocat din bugetul național. Fără 

Armată (incluzînd aici și serviciile secrete, poliția, jandarmeria etc., adică instituțiile de forță), nimeni nu ne va respecta ca stat în lumea de azi. România trebuie să fie în stare 

să se apere fără să ceară nimănui voie cum să-și organizeze apărarea întregului popor, sistemul judiciar propriu în care și judecătorii trebuie să fie judecați, școala sau sistemul 

politic și domeniul sănătății. Salariul minim și pensia minimă trebuie să fie de cel puțin 1.000 de euro. Paritatea leu-euro trebuie să fie, prin lege, de 1=1. Libertatea 

întreprinzătorului, restabilirea demnității carierei militare, consolidarea statutului militarului, al polițistului etc. al ofițerului de informații și contrainformații, inclusiv a celui 

deplin acoperit (asigurarea unor solde demne, a unor pensii decente), independența și răspunderea deplină a judecătorului, libertatea fermierului și consolidarea statutul 
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funcționarului public, toate țin de independența și suveranitatea națională, de demnitatea și onoarea oricărui popor liber. Viața, munca, onoarea, valorile, inteligența cetățenilor 

trebuie apărate. Datorită poziției geopolitice, forța economiei, informațiile și contrainformațiile, vigilența și vitejia armatei sunt vitale pentru existența oricărei națiunii libere. 

O națiune care nu mai luptă, dispare din istorie. ”Cine nu aude tobele războiului înseamnă că e surd”, zicea H. Kissinger. Militarii în rezervă și în retragere trebuie să fondeze 

un partid naționalist care, în Parlament, să nu permită niciodată formarea unui guvern cu program contrar voinței suverane a națiunii. Parlamentul trebuie să exprime totdeauna 

voința liberă a națiunii dacoromâne libere; orice problemă de interes național trebuie supusă aprobării de îndată prin referendum național.  

5. Împreună cu noul pachet de legi ale securității și apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale de azi este nevoie de Noul Serviciu Secret de Contrainformații 

Militare, după modelul fostei Direcții a IV-a, de dinainte de 1989, prin care trebuie să se elimine prompt trădătorii din structurile de vîrf. România nu-și mai poate permite un 

nou decembrie 1989. Suntem în pragul dezmembrării, al desființării statului național, pentru secole. Nimic bun nu se construiește pe minciună, cu trădători, sînge și 

complotiști, oportuniști, nimic nu rezistă în istorie dacă e săvîrșit prin trădare, teroare, vărsare de sînge nevinovat românesc, presiuni străine. Totul depinde de raportul de 

forțe. Trebuie să învățăm din propria experiență, din experiența Chinei, a Elveției, Poloniei, chiar și a Ungariei etc. România se află în faza finalizării complotului din 

decembrie 1989 – pentru dezmembrarea țării și instaurarea unei dictaturi teroriste din exterior, în pragul unui război civil impus din afară. Națiunea română a acționat și 

reacționat imprevizibil, salvîndu-se și în decembrie, și se va salva și acum. Vom reîntregi țara, nu-i vom mai abandona pe români în afara granițelor României, nu ne vom mai 

învecina românii cu românii! Fără aliați falși care se transformă în stăpîni peste noi, doar cu aliați egali și adevărați, cinstiți. Mereu am fost trădați de aliați. Generalii care nu 

sunt de partea națiunii vor plăti, iar dacă în 2018 nu vor trece de partea națiunii, vor pieri. Vom îmvinge, după nevinovate sacrificii și uriașe distrugeri!     

6. Ca să nu pierim, trebuie să muncim de trei ori mai mult, să ne apărăm mai bine de imperiile care ne pîndesc la granițe, continuu și care se luptă între ele ca să profite pe 

seama noastră. 

7. Suveranitatea și independența ca valori fundamentale sunt cheile de boltă pentru fiecare stat; orice cedare a lor înseamnă dispariția statului ca subiect de drept 

internațional public. Cedarea de suveranitate este o crimă contra statului și a națiunii, înseamnă moarte. Românii vor lupta cu arma în mînă pentru aceste valori vitale. Marea 

Britanie și-a salvat suveranitatea. Atenție că U.E. în derivă și Rusia federală s-ar putea să se prăbușesc în cădere peste noi!       

8. U.E. și N.A.T.O. și-au epuizat rostul în acest prag de mileniu III după Helsinki. România trebuie să se implice în reconstruirea Europei Națiunilor și să profite de 

președinția de 6 luni pentru a finaliza obiectivele reîntregirii proprii și ale unității europene. Dacă nu vom reuși, dacă aliații europeni ne vor sabota, ne vor umili, vom ieși din 

U.E. și din N.A.T.O. Vine vremea! Un ziar american scria: „Cînd săracii își însușesc unele lucruri, fapta se numește furt. Cînd și le însușesc bogații, se numește profit“. Vom 

investi noi, la noi, pentru noi! Ne vom apăra noi, pe noi, prin noi înșine pe noi înșine! În țara noastră dacoromânească, vrem înșine să fim stăpîni, iar stăpînirea tării noastre, cu 

nimenea n-o împărțim – zicea un cîntec tradițional. 

9. Relațiile României cu Rusia vecină sunt esențiale. Nu suntem o amenințare pentru ea. Ea poate fi numai din cauza conducătorilor ei cu ambiții imperiale și a 

conducătorilor unor așa-ziși aliați ai noștri. Numai alături de aliați puternici și situați de departe, care ne pot apăra luptînd împreună cu noi vom ține în șah Rusia și nu cu aliați 

care ne împing drept momeală, să murim pentru ei, ca să luptăm cu Federația Rusă. Nu vom fi carne de tun pentru nici un aliat. Dacă Rusia recunoaște hotarele firești ale 

României și achită despăgubirile istorice la Răsărit, putem conviețui pașnic. Dacă Ucraina nu ne retrocedează teritoriile românești, vom participa alături de aliați care au 

teritorii sub Ucraina la dezmembrarea acestui stat artificial, moștenitor precar. Rusia Kievenă va fi în U.E. dacă respectă vecinii și drepturile românilor din Ucraina  La nevoie 

ne vom alia chiar și cu Rusia pentru a le recupera. Dacă Rusia nu plătește pagubele, daunele-interese pentru ocuparea teritoriilor românești, ne aliem cu China pentru a 

dezmembra Federația Rusă și a o obliga să recunoască drepturile și libertățile românilor de dincolo de Prut, Nistru, Nipru, Crimeea, Marea de Azov, pînă în Sahalin. Dacă în 

Balcani nu se recunosc drepturile și libertățile românilor de aici, ne vom bate pentru asta alături de aliați cinstiți. Nu vor uita că sunt frați ortodocși,  că trunchiul dacic este aici 

autohton predominant pe care s-au altoit cei veniți de aiurea. Ungaria nu este o problemă pentru România, iar jocurile ei de imagine ne amuză, cînd dau pensii și pașapoarte 

ungurești la peste o jumătate de milion de ardeleni… dar, noi știm să îi cheltuim și să ne facem jocul în dauna lor. Nici Israelul nu este o problemă. Deși unii, prin propaganda 

așkenazilor-khazari, susțin aberația că Sarmisegetuza n-ar fi dacică și că toată istoria dacilor este o invenție a lor, ca noi să ne pierdem timpul cu ea, ei spunînd că Dacia ar fi 

inventată de ei ca să ne dea teme false. Le reamintim că inclusiv Ierusalimul a fost construit pe o cetate dacică și are nume dacic. Cu toate că mișcarea dacistă este infiltrată 

deja de așkenazi, noi, dacii liberi, vom învinge limbricii paraziți din interiorul naționalismului dac. Rusia, China și Iranul au grijă să țină Israelul în șah. Pacea vine cu chinezii 

pe Iordan. 

10. La 1 Decembrie 2018, în clădirea care azi e în paragină, pe Dîmbovița, trebuie inaugurat Muzeul Național de Istorie al DacoRomânilor. Istoria celor aproximativ 13 

milenii dacoromânești va fi înfățișată întregii lumii și cu o secție a Reîntregiririlor noastre de-a lungul mileniilor.  

11. FADRTDC are peste un sfert de secol de existență și un nou statut modificat. Revista ei, Dacia, are 18 apariții lunare online, ca revistă (a revistelor) a dacilor liberi din 

întreaga lume, editată de Fundație și sub egida Grupului de Acțiune pentru Renașterea Daciei – G.A.R.D.A. –, care face parte și și el din Alianța Națională a Dacilor Liberi. 

Revista AscultIalomița a Academiei Zamolsiene „Primii în timp“ va apare în serie nouă în toamnă. Revista Studii și cercetări de dacoromânistică a Academiei DacoRomâne 

își continuă apariția anuală, avînd opt ani. Cei care doresc să contribuie și să doneze pentru apariția revistelor și a Enciclopediei Academiei DacoRomâne ediția a treia, pot 

trimite articole, studii și donații către geostroe@gmail.com, FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“, Cont CECBank, 

Agenţia Drumul Taberei, Bucureşti, sect. 6, Cod fiscal nr. 4929150, Cod  IBAN R096CECEB60430RON4156049, Bucureşti, ori către S.C. TEMPUS DACOROMÂNIA 

COMTERRA S.r.l., Cod fiscal 4194619; Cod IBAN  RO59RNCB0077050238970001, Cont BCR − sector 6 şi la Trezoreria sect. 6, Calea Giuleşti nr.3, Cod IBAN RO75 

TREZ 7065 069X XX00 1547. Prin fișa 230, puteți trimite 2% din impozitul pe venit. Următoarele proiecte culturale fundamentale sunt TESTAMENTUL ZAMOLSIAN 

DACOROMÂN, Istoria dacoromânilor și TEMPUS, DACIA PREISTORICĂ – adnotată și comentată, alte lucrări de valoare; vom edita în viitor și o revistă de filozofie și 

fiosofie a dreptului intitulată ZAMOLSE. 

12. China este încă singura superputere prietenă sinceră a României. Numai pe ea ne putem baza și de la ea vom accepta împrumuturile de care s-ar putea să avem nevoie 

sau nu.  

13. Lumea se îndreaptă spre războaiele dorite de bancherii lumii, de imperiali și de iudeomasoneriile lor. Vor să atragă România în măcelul planificat pentru reducerea cu 

citeva miliarde a populației lumii. Statul trebuie să pregătească națiunea, teritoriul și economia pentru apărare. Securitatea și Apărarea sunt nucleul dur al oricărei politicii 

naționale. În curînd, Germania va fi îngenunchiată iarăși de Rusia și de S.U.A.; Rusia și S.U.A., după tangoul temporar, se vor dezmembra reciproc, iar victoria finală va fi a 

Chinei. 

14. Ca stat de necesitate europeană, ca stat-pivot, suntem un pilon de securitate între Răsărit și Apus, între Nord și Sud, a cărei existență este neapărat necesară. România 

trebuie să consolideze relațiile cu China, concomitent cu S.U.A. Cu Rusia suntem vecini în istorie. Ea va susține, împreună cu China, Reîntregirea noastră. Dacă S.U.A. nu 

susțin public Reîntregirea, să ieșim din N.A.T.O. Dacă Germania ne interzice Reîntregirea, trebuie ieșim din U.E. Cine nu sprijină acum Reîntregirea noastră ne este dușman 

fățiș. Marii învinși vor fi S.U.A. și Federația Rusă. Victoria în acest secol aparține chinezilor. China nu se teme de nimeni și nu mai poate fi oprită din mersul ei victorios în 

edificarea unei societăți mai bune. Și Rusia și S.U.A. se tem de chinezi. China poate ține în șah Federația Rusă, chiar și S.U.A,  pe oricare inamic al nostru. Ea poate apăra 

România, ca în vara anului 1968. Niciodată China, în istoria ei, nu s-a subordonat Rusiei. Cu Rusia am avut probleme foarte grave; a mușcat din teritoriul nostru și ne-a jefuit 

de 300 de ani. După eliberarea statelor din Federația Rusă, vor apărea națiuni libere și suverane asiatice noi. După China, vor veni alții în top, peste timp, poate India.  

15. Din 1968 pînă în 1989, România a contat pe China. În decembrie 1989, Radio Beijing a transmis, citez din memorie: „În România a avut loc o lovitură de stat militară 

sîngeroasă. Sperăm că poporul român va face față cu succes situației“. Ea nu a participat la complotul internațional terorist. Iar la 23 august 1968, Zhou Enlai, premierul 

Consiliului de Stat al R.P. Chineze, în mesajul său cu ocazia Zilei Naţionale a României, transmitea: „România poate conta în apărarea independenţei sale pe sprijinul 

poporului chinez!“ 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“. Zhou Enlai declara: „Atît timp cît va exista China, va exista şi România“. Premierul Li 

Keqiang a spus în Parlamentul României că există două proverbe, unul românesc, „Apa trece, pietrele rămîn“, şi unul chinezesc, „Prietenia e înrădăcinată şi va înflori“, care 

reflectă relaţiile dintre cele două ţări: „China vede România ca pe un pilon important pentru cooperarea cu Europa de Est şi U.E.“ Acum, iar contăm pe China.  

16. România va fi o republică parlamentară, nu prezidențială. Dacă națiunea va dori monarhie, poate alege regi, prin referendum, dintre români autentici. Politica națională 

este de datoria partidelor,  a oamenilor de stat români, a tuturor cetățenilor. A face politică înseamnă a participa la treburile polis-ului, ale cetății, ale patriei. Nimeni nu va mai 

impune aici politici străine. În Parlament stă suveranitatea și voința națională verificată prin referendum național. Noua Constituție a Daciei/DacoRomâniei este gata. 

17. În art.118 din Constituția țării scrie: 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. Atenție la democrația constituțională! Canaliile de uliți nu fac agenda politică a 

țării. Sunt admirabile demonstrațiilor în piețe publice, exercițiile de unitate națională sunt necesare, au adrenalină, dar fără mobilizări externe sorosisto-masonice contra țării. 

18. Urgența nr. 1: eliminarea trădătorilor din țară. Toate dosarele trădătorilor de țară din totdeauna să fie publicate pentru cultura de securitate a tineretului. În 2018, toți cei 

care au trădat (inclusiv militari „școliți“ la aliați) trebuie să se autodenunțe, să intre în serviciul națiunii române. Altfel, vor fi judecați și pedepsiți cu pușcărie pe viață și 

confiscarea totală a averii! 

19. Toți funcționarii de stat să-și declare public, naționalitatea reală și cetățenia. Cetățenia lor este una singură, numai românească. Dubla cetățenie îi face incompatibili cu 

orice funcție în stat, la fel și pe cei care au depus jurămîntul masonic. Țări sunt multe, Patria este numai una. Oculta este angajată în lupta finală! Ori ei, ori noi! 

20. Cei din G.A.R.D.A., au jurat pentru Reîntregirea la 1 Decembrie 2018. Jurămîntul zamolsian se face cu gura închisă, cu limba făcînd o cruce dacică, în cerul gurii. 

Confreriile dacice de cunoaștere zamolsiană reînvie oriunde se află dacii. Dacul jurat își dă viața și averea toată pentru DACIA, prin jurămîntul identitar. 

21. F.A.D.R „T.D.C.“ este o confrerie zamolsiană de cunoaștere și acțiune în sensul originar al fondatorului Zamolse. Acest tip de confrerie a fost prima ”masonerie” a 

lumii. Cu timpul ea ajuns supusă Ierusalimului. Azi ea este o confrerie militantă care se subordonează națiunii dacoromâne și nu statului care deseori este impotriva propriei 

noastre națiuni.Garda DacoRomână – ca tribunal moral − este constituită din Senatul A.D.R., Cabinetul DacoRomânesc este „guvernul din umbră“ − nucleul de acțiune al 

G.A.R.D.A. Societatea „Carpații“ are idealul fondator eminescian: Refacerea Daciei nemuritoare a lui Burebista. Mircea Eliade afirma că misiunea istorică a unui popor este 

verificată prin două lucruri:1) puterea cu care ştie să-şi apere pămîntul, libertatea şi drepturile; 2) 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.  

22. Cerem mass media să fie și să rămînă o tribune a adevărului, democrației și dreptății,  la dispoziția cetățeanului cinstit și iubitor de țară. 

23. La Ialta, în Crimeea, vom sărbători victoria, chiar la masa la care România a fost trădată și vîndută de occidentali lui Stalin. Tătarii din Crimeea, ținutul vechilor noștri 

strămoși, vor stat autonom în componența României.  

24. Transnistria e românească! Nu vom ceda teritorii nici populații la schimb. La Alba Iulia, Garda Dacică va da onorul, ca în toate cetățile dacoromânești, dacilor liberi.  

25. Cultura este scutul eternității valorilor oricărei națiuni libere. Armele noastre sunt: limba națională, cunoașterea, inteligența, creativitatea, omenia și diplomația. Statul 

va fi național dacoromân unic, unitar, suveran și independent, european, zamolsian-creștin-ortodox, cel al dacilor liberi ai Daciei nemuritoare, al cărui teritoriu este indivizibil 

și inalienabil, numai al urmașilor urmașilor noștri în vecii vecilor. România reîntregită –DACIA − va avea o nouă capitală − DacoRomânidava sau DaciDava în centrul 

județului Covasna, iar Academia Română va deveni Academia DacoRomână, avînd o primă secție secția de dacoromânistică, așa cum este și firesc, studiindu-se comparat și 

romanistica, și germanistica, și iudaistica, și hungaristica, și niponistica etc. Acum nici secție de românistică nu are, poate doar rolul terorist al DNA contra întreprinzătorilor 

autohtoni, dar de data asta un rol terorist contra dacilor liberi, bombardați cu basmul romanizării dacilor liberi de alogenii care s-au perindat la conducerea ei de la începutul ei.  
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26. Rezistența identitar-spirituală stă în sfintele Biserici surori, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Catolică Orientală de Rit Bizantin (ex-Greco-Catolică), prin preoții și 

ierarhii lor, precum și în Academia DacoRomână, în Alianța Națională a Dacilor Liberi, în dacii liberi, preoții din schituri, mănăstirii. B.O.R. este muma națiunii noastre.  

27. Politica se face în și cu partide; fiecare decizie va fi luată prin vot deschis, în scris, nu secret - ca să poată fi falsificat masonic - și prin referendum național.  

28. FADR”TDC” are în componență o ACADEMIE DACOROMÂNĂ care este și o ACADEMIE A ȘTIINȚEI CONDUCERII și care se revendică din fosta Academie de 

Științe Sociale și Politice, și solicită sediul și biblioteca exepțională a fostei Academii „Ștefan Gheorghiu“, pentru cercetări social-politice necesare culturii și practicii 

oamenilor politici adevărați, cu vocație de oameni de stat ai DACIEI.  

    
                                                                                                                         Steagul, simbolul și revista  G.A.R.D.A. 

29. Toate Serviciile Secrete să informeze mass media despre planurile străine contra României, din afară și din interior, dacă decidenții nu iau măsurile care se impun. 

30. Noi suntem pro-dacoromâni, zamolsieni-creștini-ortodocși... și punctum! Catedrala Mîntuirii Neamului, a Reîntregirii, este un simbol național. Zamolse este primul 

nostru Iisus Christos, iar Iisus Christos este al doilea Zamolse al nostru.  

31. Susținem ca instituția Curții Constituționale să devină o secție specială a Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătorii săi să fie numai dintre specialiștii în drept, 

profesori universitari sau cercetători, care, după o experiența profesională de decenii, fără să aibă apartenență politică, să fie aleși prin vor deschis de către C.S.M.  

32. Procesul Reîntregirii continuă și este ireversibil. Nici un cod penal din țările lumii nu incriminează infracțiunea de reunire, de reîntregire a patriei. Nici o forță din lume 

nu ne mai poate opri, nu ne mai poate interzice împlinirea idealului național. Viața e o luptă, deci te luptă, totul se plătește, chiar și cu prețul vieții. 

Procesul Reîntregirii spirituale este continuu  înfăptuit, vom lupta pentru confirmarea recunoașterii oficiale, în etape:  

 
a. REÎNTREGIREA ROMÂNIEI MARI  

 

 
 

b. REÎNTREGIREA ROMÂNIEI ADEVĂRATE 

 

 
c. REÎNTREGIREA CEA MARE  

 

 
d. DACOROMÂNIA ÎMPĂRATULUI REGALIAN ȘI A SOȚIEI SALE 

 
e. DACIA NEMURITOARE A MARELUI REGE  BUREBISTA 
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f. VATRA VECHII EUROPE de acum 7000-3500 î. Chr. (5000 d.Zm. - după Zamolse) 

 
g. Marele Nicolae Iorga a avut viziunea despre ARIA DE FORMARE A NEAMULUI DACOROMÂNESC, teritoriu pe care civilizația, limba, cultura, tradițiile, portul, 

ADN–ul, spiritualitatea zamolsian-creștin-ortodoxă, toate sunt ale neamului nostru reflectate în harta de mai sus. Aici, pe baza Legilor Belagine – moștenirea lui Zamolse de 

la Vesta, preluate ca moștenire de la atlanți, de la Toth, s-a fondat civilizația Vechii Europe cu instituțiile ei euroindiene, nu indo-europene, cu tradițiile strămoșești de la titani. 

33. Invit pe fiecare român să meargă cel puțin o dată în viață în spațiu de formare a neamului nostru, peste tot, în vacanțe și concedii, excursii la pensie, pentru a rememora 

trecutulși a călca pe drumul de glorii și suferințe al eroilor noștri de istorie și slavă, pe cîmpurile de bătălie, la locurile sfinte ale dreptei credințe, cît mai este în viață. Să ne 

împrietenim cu supraviețuitorii vechii Dacii, să sprijinim rudele noastre de sînge care mai trăiesc pe acest areal /vatră de formare a națiunii dacoromâne. România de azi este 

Dacia de atunci, numai că este ceva mai mică, între imperiile vremurilor care au mușcat din marginile țării vechi. De aceea între Dacia și România nu mai încape nici o 

cratimă, sunt unul și același cuvînt care exprimă o realitate temporală. 

34. Alianța Națională a Dacilor Liberi (A.N.D.L.) continuă să se amplifice și să se organizeze, astfel încît în trei ani să învingem. Încă două partide au aderat și se 

desfășoară negocieri de aderare cu alte fundații și asociații, personalități libere. G.A.R.D.A a elaborat o AGENDA: 1.Amenajarea sediului permanent în Bucuresti și a unui 

site, 2. Publicarea componenței A.N.D.L., 3. Redactarea unei Proclamații către țară și românii de pretutindeni, 4. Proiectul de Statut A.N.D.L., 5 Proiectul de Program 

Național. În plan acțional: 1. Fondarea și unificarea filialelor în toate județele, municipiilor, orașelor și comunele inclusiv din a românilor din întreaga lume, 2. Validarea 

listelor de candidați la alegerile prezidențiale, europene, parlamentare și locale. 3. Alegerea Senatului  Tarabostes, a Statului și stabilirea Bugetului de acțiune.  Veniți cu noi! 

35. O autostradă a REÎNTREGIRII va lega Alba Iulia și noua capitală de vară − DACOROMÂNIDAVA/DACIDAVA − din județul Covasna, cu toate capitalele 

provinciilor istorice de la Tisa, Bucovina la Cernăuți, Herța, Odesa, Balta, Uzdin, Timoc-Negotin-Craina, Nis, Seghedin, Debrețin, Silistra, Balcic, Cavarna, Transcarpatia, 

Pocuția, Bugeac, Transnistria, Crimeea, Mariupol, Ohrida, Pola, Constantinopol, Salonic, Athos etc. De aici vor porni autostrăzi ca razele soarelui spre toți dacoromânii. Aici, 

în centrul țării reîntregite, vor lucra românii nevoiți să plece în lume spre a se intoarce acasă mai înțeelepți, mai bogați și mai iubitori de țară. Numai in străinatate iți dai seama 

că esti un bun român și unde este ”acasă”. 

36. Cînd ne vom reuni cu toții, prin referendum, merităm ca țara să se numească DACIA sau DACOROMÂNIA, iar ACADEMIA ROMÂNĂ se va numi ACADEMIA 

DACOROMÂNĂ. Nu vom rata momentul 2018; altul va veni, poate, peste o sută de ani... Etapele se vor împlini în funcție de raportul de forțe, de situația internațională, de 

vectorii și actanții internaționali, de puterea și tăria cu care noi ne vom apăra libertatea, dreptatea, demnitatea ca națiune veche a Europei, drepturile istorice ale dacoromânilor. 

Chemăm toate forțele sănătoase ale națiunii la acțiuni concrete, de la om la om, zi de zi, ceas de ceas, secundă de secundă.  

37. După startul din 27 martie 2018…trăim vremuri excepționale, cu răsturnări și urcușuri surprinzătoare. Suntem deciși să ne unim spiritual țara străbună, cu orice preț.  

Românii nu vor să se mai învecineze cu românii. „Iar noi locului ne ținem, / cum am fost așa rămînem“: daci liberi și chibzuiți, dar neastîmpărați!  

Toate imperiile care au atacat România au dispărut din istorie. Patriile, națiunile, rămîn. Coșbuc, prin Decebal către popor, spune:  

Din zei de-am fi scoborîtori, 

C-o moarte toți suntem datori! 

Totuna e dac-ai murit 

Flăcău ori moş îngîrbovit; 

Dar nu-i totuna leu să mori 

Ori cîine-nlănţuit!                Iar Imnul național ne îndeamnă: Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină / Decît să fim sclavi iarăși pe vechiu nost pămînt! 

 
   38. Iată și TATĂL NOSTRU- așa cum l-a lăsat ZAMOLXE. 

 

TATĂL NOSTRU CARE EȘTI ÎN LUMINA DE DINCOLO DE CERURI,  

SLĂVEASCĂ- SE NUMELE TĂU ETERN, 

VIE ÎMPĂRĂȚIA TA DE LUMINA SFÂNTĂ ȘI ETERNĂ,  

FACĂ- SE VOIA TA PRECUM ÎN ETERNELE CERURI AȘA ȘI PE PĂMÂNT. 

      DĂ- NE NOUĂ PENTRU MÎINE CU CE SĂ ÎMPLINIM  

TOATE NEVOILE ZILEI DE AZI ȘI DE MÎINE ȘI ALE TIMPULUI NOSTRU,  

IARTĂ- NE NOUĂ PĂCATELE NOASTRE  

PRECUM ȘI NOI IERTĂM CELOR CE NE- AU GREȘIT ȘI NE GREȘESC. 

      FII CĂLĂUZA NOASTRĂ ÎN VREMURI GRELE DE FURTUNĂ ȘI ISPITĂ, 

DU- NE PE CALEA CEA DREAPTĂ A LUMINII TALE, 

     ÎNTRU IUBIREA LUMINII ETERNE ȘI A NUMELUI TĂU ! 

     ADEVĂRAT FIE !  (TATĂL NOSTRU - dacic ținut secret) 

 

DACIA VA RENAȘTE ÎN ROMÂNIA PRIN ADEVĂR, DREPTATE, MUNCĂ ȘI CREDINȚĂ! 

Geo Stroe, un dac liber, împreună cu dacii liberi și simpatizanții dacilor din București, din țară și din lumea largă. 
                         ___________________________________________________________________________________________________ 

FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA“ (F.A.D.R.T.D.C.)  
este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, întemeiată 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 din Dacia,  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, de A.D.R., dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria 

Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01.1992, reorganizată, ulterior, 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 zamolsiene 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. 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; 

https://www.setthings.com/ro/fundatia-academia-dacoromana   

 N.B. Autorul respectă Normele limbii dacoromâne adoptate de Senatul A.D.R. 
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