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„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 zamolsiene dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora! 

______________________________________________________________________________________ 

 Bucureşti, nr.3 din  23.04.2020 d.Chr.(după Christos), 32.04.7528 d.Fl. (de la Facerea Lumii), 23.043.12 020  d.Zm. (după Zamolse) în Calendarul DacoRomânilor, 

23.04.35 020 d.Th. (după Thoth Atlantul),231.04.170  d.Em. (după Mihai Eminescu) 

 
COMUNICATUL nr.4 din 23.04.2020 

al Cabinetului DacoRomânesc (C.D.R.) din Senatul  Fundației Academia DacoRomână  „Tempus DacoRomânia ComTerra“ (F.A.D.R.„T.D.C.“), 

GardaDacoRomână, precum și Societatea ”Carpații” din cadrul Alianței Naționale a Dacilor Liberi (A.N.D.L.) 

 
   Conducerile reunite de mai sus, analizînd și sintetizînd situația privind starea moral-politică, cultural-spirituală și economico-socială a națiunii și a lumii în 

cheia identității naționale dacoromânești pînă la data de 23 aprilie 2020 – de ziua Sf. M.M. Gheorghe – Purtătorul de biruință, ziua mondială a Cărții și a Drepturlui 

de Autor, după 22  - ziua mondială a Pămîntului, de ziua Forțelor Terestre dacoromâne,  în conformitate cu fundamentele științei dacoromânisticii și principiile 

doctrinei naționale, sunt împuternicite să comunice următoarele: 

     A). Evident, lumea va fi alta după Covid-19 – acest genocid planetar. Nimic nu este întîmplator, toate sunt făcute și prefăcute după voința unora sau unuia.  

Testul a reușit. Acum totul este în curs de schimbare. În bine? În rău? Și, și! Vechiul va dispare si va reapare, noul va veni și va dispare. 

     În Lume – noua ordine mult visată de oculta va învinge parțial, la fel și în România.  Dacă e să privim atenți, răul vine din SUA. Acolo e ”Oculta” – nume 

generic pentru grupul de familii superbogate care, plictisit de moarte, vrea micșorarea lumii și chiar moartea ei, pentru că totul i se pare deșertăciune. Tot acolo 

este și speranța pentru că Trump va cere arestarea și punerea sub acuzare a Ocultei ca să cîștige noul mandat. Il va primi sau va primi un glonte precum Kennedy?  

     În acest sens China si Rusia il ajută din plin. Prin urmare, acel grup care ne crede pe toți proști, va plăti? Deja sunt informații că s-a pornit în pedepsirea 

criminalilor contra umanității. Pare incredibil, dar mecanismele sunt complexe și au fost puse in executare. Răul a plecat în Lume din USA – din Oculta asupra 

căreia pînă și americanii s-au revoltat. Bătălia este in pina dezvoltare. Cine va învinge|? Vom vedea. Dr. Thomas Cowan avea dreptate: "este foarte greu să fii 

ființa umană în vremurile astea", cu uite-virusul-uite-vaccinul, cînd virusul apare din neant, în timp ce laboratoarele lucrează din greu la un vaccin cu ajutorul 

căruia, se pare, Cineva ar dori să stăpînească Lumea fără a se mai strădui s-o cucerească militar. Astfe,l otrava biochimică, electromagnetică…a devenit din 

inamic, prieten al lumii. De acum încolo se vor pune bazele unei noi lumi, a umanități conștiente și responsabile. Omul este muritor, omenirea este nemuritoare. 

De aci toate consecințele pozitive. Evenimentele recente demonstrează că totul e o minciună funebră, care creează emoții devastatoare, iar acum se face o mituire 

în masă a inteligențelor medicale conștiente de urmări.  Observându-i pe ”fruntașii” noștri, unul și unul cu fire vizibile la Oculta, mai mult îngroapă România 

decît să o salvează. Mutările vin pe mutește, în plic, și le execute la fix.  Risipa și jaful avutiei naționale continuă accelerat și haotic. prin achiziții la prețuri 

halucinante, cu comisioane de partid, cheltuieli inutile, decizii habarnamiste care golesc visteria, se alungă oamenii cinstiți, înțelepții pleacă din țară, săracii fug 

unde văd o pîiine de cîștigat. Toate sunt menite a institui frica, răutatea, răfuiala cu psdeii și nu numai în țară, iar in lume cu naționaliștii. Fr. Engels, prietenul lui 

Marx avea o ură neimpăcată contra românilor care sunt prea tradiționaliști, prea reacționari și care ar fi trebuit tocmai de aceea să dispară cu țară cu tot. Asta vrea 

și Oculta. Sparanghel-vodă execută, nu discută, deși vorbește ca să recupereze 5 ani de tăcere criminală și acțiune antiromânească. În epoca decadenței, toate cele 

peste 12 de mituri ale capitalismului (explicite în revista Lumea nr.4/2020) se topesc în fum în mintea celor odihniți care stau acasă din lumea asta. Toate treburile 

însă în condițiile unei risipe fățișe a veniturilor statului, la îndemnul guwernerul iresponsabil, imun la vocea poporului. Baliverne fără sens, pentru creduli proști. 

Avem în schimb un amatorism tembel care compromite liberalismul autentic românesc. ”Ordonanțele militare” se ordonă de comandanții militari asupra 

teritoriului ocupat de armată, nu de politiști ori ministri civili (care nu sunt militari - nu știu cîți sunt ”acoperiți” dintre ei incă), iar țara încă nu e ocupată de 

propria armată, ori de cea străină. Pot americanii din bazele militare să emită așa ceva ca ocupanți într-o colonie? 

   Toate cele care defineau conceptul de capitalism care se întîmpla să se destrame ca un fum : oricine se poate îmbogăți dacă munceste mult și bine, el creează 

bogăție și bunăstare pentru toți, toți ne aflăm în aceeași barcă (săraci și bogați), capitalism = libertate = democrație, alegeri=democrație, alternanța la 

guvernare=politică alternativă, politicianul  ales reprezintă  poporul, deci poate hotări în numele lui, nu există alternativă la capitalism,  austeritatea generează 

bogăție, mai puțină implicare a statului - cu atît mai bine,  actuala criză a capitalismului e temporară și se va rezolva spre binele populației. SUA aruncă vina pe 

China care o destabilizează prin viruși scăpați, creați din vina ei. Gurile rele spun că așa zisul virus creat în USA are si antivirusul de vreo 6-7 ani tot de acolo. 

Oricum, China s-a instalat pe locul 1 la multe topuri mondiale și nu poate fi detronată cu chemări în procese internaționale.   

   Acum contează doar adevărul, dreptatea, munca și credința dar nimeni nu garantează acestea nici în lume, nici în România.  

În lume se vede pus în scenă un spectacol de prost gust, în care joacă prostul și escrocul și se numește politică. FMI tace pentru că e depășit de situație, a 

ieșit din joc, iar chinezii știu asta. Ei, chinezii au fost cei care, mai devreme, au cerut imperativ trecerea de la dolar la o monedă făcută din drepturi speciale de 

tragere amalgam de monede cu un curs procentual). Înțelegeți? Greutatea yuan-ului în SDR e prea mică față de puterea economică a Chinei de azi, comparativ 

cu greutatea dolarului, umflată față de falita SUA. Celelalte valute nu prea contează acum, cînd nici euro nu mai e sigur. 

 Spectacolul lumii cu armata scoasă pe străzi arată prostia ridicată la putere de nivel mondial. În România pare un exercițiu de lovitura de stat, un test 

psihologic. Ceața pentru a se institui o monedă mondială unică și apoi – pe modelul U.E. – cu Guvern unic mondial – visul de aur al iudeomasoneriei.  

Tulburarea mondială cu COVID-19 a fost doar semnalul nașterii unei noi lumi și sfîrșitul celei vechi. Desigur, granițe inutile trasate cu creionul cu mina 

groasă, ramuri industriale, bănci, zone artificiale, mofturi și obiceiuri costisitoare, dar și indivizi puturoși și superbogați, plictisiți de viață, care vor insclavizarea 

celor isteți, harnici și optimiști, Ei cred ca moartea lumii este bine meritată de generația noastră iar odată cu moartea lor ar trebui să dispară și lumea. Acum 

apare prilejul fie să scape ei de noi, ori să scăpăm noi de ei.  

 Ce fac oare polițiile, serviciile secrete, parchetele și judecătorii, pușcăriile lumii? D.Trump poate că știe cîte ceva, nu-i așa? 

 Restrângerea drepturilor peste tot în lume e un semnal că pe un scenariu scelerat, de pompe funebre, vine dictatura. Noi trebuie să ne obișnuim cu dictatura, 

cu suspendarea drepturilor, cu stările de necesitate, de urgență, de asediu, de război etc (oricare decît cele normale). 

Criza reprezintă doar alarma, testul, apoi  vin foametea și moartea, jafurile, corupția, încăierările sîngeroase, represiunile cu mascați, răscoalele, comploturi 

internaționale. Numai prin dictaturi, cu gloanțe se poate restabili echilibrul? În fond, are loc perpetuarea dictaturii, a bunului plac, a revoluțiilor susținute prin 

comploturi transnaționale, cu propaganda idioată pentru idioți, cu toate dezinformările criminale. Lumea e permanent prostită și s-a obișnuit de multa vreme 

cu poleiala aristocratică.  

Astfel se actualizează vorbele pastorul luteran Martin Niemöller: “La început naziştii au venit să-i ridice pe comunişti. Și eu nu am strigat în apărarea lor 

pentru că nu sunt comunist. Apoi au venit după evrei. Și eu nu am strigat pentru că nu sunt evreu. Au venit apoi pentru sindicalişti şi catolici. Și nici atunci nu 

am strigat pentru că nu sunt nici sindicalist și nici catolic. Când au venit după mine, nu mai era nimeni în jurul meu să se ridice în apărarea mea.” 

Schimbarea șefului lumii totdeauna e bucuria nebunilor, Dacă toată lumea a înnebunit, noi putem fi oare mai lucizi în marea de idioți/ creduli?     
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Toate-s praf, lumea-i cum este și ca dinsa suntem și noi – vorba lui Eminescu.  România stă cel mai bine în lumea asta intoarsă cu fundul în sus, pentru că 

suntem isteți, suntem nemuritori de neam divin, avem ”di tăti”. Adevărul va triumfa. Totul pare doar un pretext ieftin, dar cu un preț global. Lupta pentru 

supremație va  continua în toate planurile existenței lumii.  E care pe care. Noi trebuie sa știm dacă mai existăm pe acele hărți pe care se croiește lumea nouă 

sub ochii noștri. Oare pe hărțile proiectate de China, România va mai exista? Eu cred că DA. 

     

   a) Relațiile internaționale dezvăluie convulsii decisive și negocieri secrete între superputerile Terrei (cam cîte degete la o mînă – singurele state suverane și 

independente cu adevărat). Celelalte țări ale lumii se împart în două categorii, a. slab dependente și, respectiv b. puternic dependente. România este puternic 

dependentă. În tabăra suveranelor reale, China este în ascensiune stabilă. Celelalte au perturbări interne serioase. Totul depinde de raportul de forțe dintre acestea 

și restul lumii. Toată lumea este interdependentă de marile puteri care luptă pentru hegemonia lumii pe cont propriu. Ele sunt cercul global din jurul României. 

Lumea din jurul nostru mai are încă două cercuri concentrice. Unul intermediar, în care apar Parisul, Londra, Iranul, țările arabe, și altul este cercul apropiat 

României, care este constituit de Berlin, Moscova și Ankara. Noi trebuie să avem prieteni sau cel puțin un prieten în primul cerc global, preferabil SUA și/ sau 

China, ca să facă presiuni asupra celorlalte două cercuri care ne constrîng mereu viitorul și existența. Primul cerc a dovedit apetitul imperial prin secole față de 

România, fiind nevoie mereu de cercul doi ca să ne ajute ca să ieșim din încercuire. Nu trebuie să avem în același timp doi dușmani din cercul global aliați contra 

noastră ca în 1989. Stefan cel Mare și Sfînt a ținut cont de asta la vremea lui. Am fi total avantajați dacă toate capitalele din cele trei cercuri se înteleg între ele, 

însă nu pe seama noastră, ca de obicei. Ne-ar fi bine cînd se ceartă între ele, fiindcă atunci ne lasă în pace. China trebuie să ne fie prietenă sinceră permanent. 

S.U.A. ar trebui să coopereze cu China ca să ne sprijine global, permanent, împreună. Cu Rusia trebuie să avem relații normale de vecinătate, ca să ne înapoieze 

teritoriilor acaparate și despăgubirile aferente și tezaurul integral. Germania? Vedem ce ne face Sparanghel -vodă care forțează bunul simț, sfidează Constituția 

țării, respinge orice guvern de unitate națională, calcă în picioare demnitatea națională și Parlamentul. El trebuia suspendat obligatoriu și pus sub acuzare pentru 

înaltă trădare de multă vreme. Ce așteptăm? 

   Toată prăbușirea sistemului dreptului internațional public, pericolele inventate vor aduce echilibru natural în care România și China își vor onora locurile.   

    Noi, ca țară încă puternic dependentă de superputeri,  n-am mai fi o momeală de război, teatru de operațiuni în confruntare lor, ci o putere respectabilă.  Deceniul 

2020-2030 devine unul al reconfigurării unui nou statu quo în lume pe toate planurile. Amenințările fățișe sau ascunse asupra României s-au accelerat și 

intensificat și ies la iveală adevărata față a mai marilor lumii care nu ne-au dorit pe hartă nici la 1859, nici la 1918 vînturînd ideia de stat artificial.  Ei tind să ne 

arunce în război civil, să ne dezmembreze și să ne impună prin dictatură o camarilă regală străină, în stare să stingă nația și să ne destrame statul ca stat eșuat.  

     China încă apără interesele României, chiar și fără vreo solicitare din partea ”oficialilor” țării noastre care în mod criminal o desconsideră, deși ei sun toblgați 

să o apere. Este clar că iar vom pierde, fiind de partea celor care vor pierde în confruntarea actuală, ca și în al doilea război mondial. China înfruntă S.U.A și  

ocupă locul central din centrul lumii aflat de mai demult în Asia, într-o lume pașnică, mai bună.  

      Prietenia sinceră a Chinei pentru România este apreciată de forțele naționaliste dacoromânești. România are vizionari geostrategici destul de puternici. 

   a) H. Mackinder aprecia: ”Cine stăpînește Europa de Est stăpînește Inima Lumii (cam prin Federația Rusă de azi). Cine stăpînește Inima Lumii stăpînește Insula 

Lumii (EurAsia și Africa). Cine stăpînește Insula Lumii stăpînește Lumea.” S.U.A. se vor lider perpetuu, RUSIA vrea EurAsia – adică o un vist care nu se va 

împlini niciodată. Ea trebuie să opteze, ori este europeană, ori este asiatică. CHINA și-a propus obiective posibile și le-a împlinit. Germania vrea imposibilul: al 

patrulea Reich prin UE în Europa și nu numai. Japonia, India, Mexic, Brazilia, Indonezia, Africa de Sud, vin puternic din urmă. Franța abia se ține la linia de 

plutire în neomarxism, iar Marea Britanie, prin Brexit devine leu mai mic sau o pisică și mai mică. Rusia nu se teme de S.U.A., nici de Germania. Se teme doar 

de China. S.U.A. nu se tem de Rusia și nici de Germania. Se tem numai de China. Iar China nu se teme de nimeni, devenind cea mai puternică.  

   b) S.U.A. au predat pașnic stafeta Chinei. Faza cu războiul este depășită. Președintele Trump susține că a venit vremea naționaliștilor, nu a globaliștilor. Va lua 

al doilea mandat în S.U.A. Prăbușirea Occidentului și ridicarea Orientului sunt evidente. Noii învingători, cei învinși anterior, vor cere despăgubiri devastatoare 

de la foștii colonizatori imperiali învinși. Harta lumii se va modifica. Vor pierde S.U.A., Federația Rusă, U.E., toate trei, prin implozie.  Vor deveni libere o 

pleiadă de noi națiuni înfloritoare în lumea noastră nouă.  Transnaționalele globaliste cu băncile au împins prin illuminati toată lumea în haosul întunericului. 

Lupta se dă între globaliști și naționaliști, cum zicea Eminescu între naționali și cosmopoliți. Israelul simte că jocurile cu drepturile palestinienilor s-au încheiat. 

  c) România se va alia cu țări care vor să își desăvîrșească unitatea națională ca și noi: China, Coreea, Irlanda, Polonia, țările arabe, latino-americanii, Mexic, 

africanii etc. Polonia are o istorie asemănătoare țării noastre, este o națiune strașnică, cu care suntem aliați naturali. 

  

   B)  Națiunea a suportat cu stoicism teroarea cu care a fost tratată și s-a săturat de minciuni. România rezistă, se ridică și contraatacă. Educația militară, patriotică, 

doctrina apărării întregului popor sunt pe primul plan. Stagiul militar obligatoriu, prin lege, ar fi prima măsură urgentă a Parlamentului. Armata este coloana 

vertebrală a unei națiuni, ultima carte pe care o poate juca națiunea pentru a-și asigura suveranitatea și independența, existența sa eternă și valorilor ei identitare. 

Ea trebuie selectată și ținută curată, departe de jocurile politice interne și internaționale. Universitatea de apărare trebuie să redevină Academie Militară adevărată 

care să dea națiunii generali/comandanți și stat majoriști de talie internațională. Este ultima redută, ultima forță, ultima carte pe care națiunea o joacă, în mod 

necesar la contraatacul fulger care amenințare statul și națiunea cu dispariția. Atenție la Trianon 2020! Economia are șanse de a crește exponențial. Agricultura 

poate ajunge rapid în top. Diaspora pulverizată revine acasă. Avem de reconstruit o țară. A venit vremea să recuperăm valorile naționale, să relansam economia, 

construcțiile, să împădurim România, să repornim motoarele după ”planurile lui Ceaușescu” – planuri făcute tot de inteligența românească pentru români. Să 

terminăm ce era început, să terminăm canalul București-Dunăre, și nu în ultima instanță noua capitală DACOROMÂNIDAVA în Țara Bîrsei,  cu 2-3 milioane 

de muncitori, ingineri, constructori, arhitecți întorși acasă din cauza unor idioți puși să radă fabrici și uzine la indemnul capitalului străin. 

   a) Valorile morale sunt fundamentale. Învinge acela care crede în victorie pînă la capătul luptei! DacoRomânismul a devenit un ” pericol” pentru cei îndoctrinați 

de ”aliații strategici” deși el este salvarea din statutul de colonie, prin dacii liberi. Trebuie să ieșim elegant, la momentul potrivit, din N.A.T.O. și U.E. care 

continuă să acționeze contra noastră încă din decembrie 1989. Acum vor să definitiveze planurile să risipească națiunea și să dezmembreze România.  

   b) Scopul românilor este etern: o Românie liberă, suverană, independentă, democratică și prosperă, reîntregită prin ea însăși, stăpînă pe resursele sale, cu un 

stat național român unic, unitar, pus în slujba propriei națiuni. Aliații pleacă, trădează, amăgesc națiunea. Doctrina apărării întregului popor român  rămîne.  

  Nimeni, nici un străin, nici un aliat, nici un mercenar  nu va muri pentru noi, dacă noi nu luptăm pe viață și pe moarte pentru propria țară, pentru națiune.   

    c) U.E., S.U.A., Federația Rusă, toate trei în declin, nu trebuie să se prăbușească peste noi, dictîndu-ne guvernatori prin alegeri fraudate, legile pentru ei, ori 

ucigînd sau trimițînd în pușcării liderii naționaliști. Pactul de la Varșovia și Consiliul de Ajutor Reciproc nu ne făceau atîta rele cîte fac N.A.T.O. și U.E.  

   d) După complotul antiromânesc, internațional, politico-militar,  terorist, al U.R.S.S., S.U.A.,  N.A.T.O., ca și al Pactului de la Varșovia, al Comunității 

Economice Europene și al  C.A.E.R., sîngeros, reușit pe persoană fizică de Reagan/Bush și Gorbaciov, cu ajutorul cozilor de topor, am rămas sclavii lor din 1989.     

   Securitatea a trădat prima prin vîrfurile ei, apoi Armata, prin Stănculescu, a dat puterea cui nu trebuia. În timpul evenimentelor, dosarul NKVD - ”Dnestri” prin 

care rușii vroiau să-l lichideze pe Ceaușescu prin metoda înfometării poporului și satanizării sale din exterior, dînd mereu vina pe el, a funcționat. Prea eram tari, 

prea aveam de toate, prea făceam tot ce ne trebuia și nu mai cumpăram de la ei. Așa ni s-au asasinat conducătorii, ni s-au distrus forțele militare, economia, ca să 

importăm de la ei, să le dăm degeaba aurul, petrolul, pădurile, toată averea națională, să împrumutăm bani numai de la ei. Au reușit.  

   Dar și noi vom reuși să fim iarăși ceea ce am fost și vom lua totul înapoi, inclusiv teritorii istorice în plus ca despăgubiri. Dreptul se impune, nu se cerșește.  

   În 1989 Forțele armate trebuiau să ia puterea împreună, să pregătească noua Constituție, legile organice, apoi, după un timp, să cheme națiunea la vot ca să 

predea puterea societății civile, cu dreptul de a  veghea la democrația și ordinea constituțională, de a o restabili atunci cînd nu s-ar fi respectat voința națională 

autentică, ori se încălca Constituția. Noi infracțiuni politice contra statului trebuie incriminate prin Codul penal ca infracțiuni contra Constituției după 30 de ani. 

   e) Europarlamentarii noștri nu pot influența deciziile suprastatale ale U.E. După ce ne-au jefuit de zeci de mii de miliarde de euro, ne-au confiscate resursele 

naționale, ne-au dat firimituri de ”fonduri europene”.  Noi, ca să rezistăm întru idealul național, să nu mai căutăm protectori,  pentru că vom găsi iar stăpîni. 

    f) Nu N.A.T.O. ne va apăra țara. Țintele aliaților sunt banii și cîștigul lor. Dacă nu ne apărăm noi, cu prețul vieții, nu ne va apăra nimeni.  

   Referendumuri naționale înainte de intrarea în N.A.T.O. și U.E. nu au fost organizate. Conform Constituției, să aflăm, azi, voința națională autentică, prin vot! 

   g) Serviciile secrete sunt absolut necesare în această lume plină de instabilitate, de haos. Trebuie să devină printre primele din lume. Dar, pentru cine lucrează? 

Trebuie puse sub control politic strict și inspectate în raport cu un plan de căutare a informațiilor în interes național, aprobat în Parlament pentru țară. Militarii au 

un singur jurămînt. Cei cu mai multe, inclusiv masonic, trebuie dați afară. Patria este una, țări sunt multe în lume! Mercenarii au țări, nu mai au patrie. 

  h) Unii lideri, fie și militari, supra îndoctrinați în școli din exterior văd lucrurile în altă cheie – cea a globalizării, a transnaționalelor. Ori naționaliști, ori 

cosmopoliți! Conducerea României se învață și se aplică în România. Ideile și obiceiuri cosmopolite să le lase la granițe, altfel soluția este demisia. 

  i) Diplomația românească trebuie să conlucreze cu aliați adevărați, în tratate reale, eficiente. Nici justiția nu poate fi mai presus de lege. Judecarea judecătorilor 

este necesară, fiecare este responsabil în fața națiunii pentru faptele sale. Desființarea SIIJ ar pune judecătorii sub control politic. 

  î)  În istorie, nu există revoluții, din punct de vedere tehnic. Există numai comploturi reușite – pe care complotiștii le numesc ”revoluții”, fiindcă ei scriu istoria 

aflîndu-se la putere, și comploturi nereușite, pe care tot ei, complotiștii victorioși, le denumesc răscoale, rebeliuni, răzmerițe etc.  

  j) Ipotetic, dacă S.U.A ar cere Dobrogea sub jurisdicția lor, în confruntarea cu Rusia pentru Crimeea și Ucraina, cine ar putea să o refuze? Au mai cerut-o, dar 

Antonescu a refuzat. Oare cine s-ar opune, azi? Are vreun ”politician” de azi curajul să spună NU? Puterea se ia, nu se dă! 
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  k) Obrăznicia sfidătoare a unor maghiari este cunoscută cînd strigă ”Jos Trianon!”. De acord, de azi și eu strig ”Jos Trianon!”, pentru că românii au pierdut mai 

mult la granița de apus, decît ungurii la răsărit. Nemulțumitului i se ia darul. Și peste Tisa și în Maramureșul istoric la nord, suntem acasă.  

l) Alături de China, ca aliat strategic global, vom reface harta României Unite prin noi înșine, fără a trage vreun cartuș, fără să curgă o picătură de sînge. Nici 

China, nici Coreea, nici Irlanda, ori țările arabe, latino-americane nu și-au desăvîrșit unitatea națională. Suntem aliați naturali și cu Polonia. 

m)  U.E. nu poate fi un suprastat federal, ci doar o Uniunea a Națiunilor Europene - U.N.E. Rusia va rămâne cît este ea, unde a fost odată la începuturi, de la 

Volga la Urali. Lumea liberă întreagă va fi o singură Comunitate de Națiuni Libere și Suverane  ale Terrei – ”ComTerra” în eternitate;  

o) Limba noastră, de peste 12 mii de ani, este moștenirea divină a atlanților, pelasgo-ramano-geto-latino-valaho-traco-dacoromânilor, a primelor 10 țări ale lumii.  

p) Celor ce au fost și mai sunt împotriva noastră, le răspundem clar : ne-ați dat cu milenii, de milenii înapoi, însă, în 2050, vom fi cu 100 de ani înaintea voastră!  

q) Prin muncă grea, creativitate, răbdare și pricepere, vom ieșit cu brio și demnitate precum China, din secolul umilințelor, spre primele locuri în lume; 

r) În România nu a avut loc nici un holocaust (adică nu a fost ars de viu în cuptor nici un evreu pentru simplul fapt că a fost evreu – asta înseamnă holocaust!). 

Națiunea noastră nu este criminală, ci omenoasă. La vreme de război au fost persecuții, crime, mizerii, dar răspunderea penală este personală, nu colectivă.  

s)  Cunoaștem că ”aliații strategici” nu sunt cinstea întruchipată, nici idealul de democrație liberală, nici modelul de urmat. Vremea lor a trecut: ”democrația are 

puțin de-a face, în sine, cu puterea poporului, fiind în esență un set general acceptat de legi, reguli și proceduri, care impun rotația nonviolentă la putere a 

diferitelor grupări din cadrul elitei, pe baza voinței majorității, exprimată prin alegeri libere și corecte, și care fixează, de asemenea, separarea și echilibrul 

puterilor în stat, drepturile, libertățile și îndatoririle cetățenilor, precum și egalitatea în fața legii și supremația acestora, pe baza garanțiilor constituționale.”  

 ș) Să luăm aminte mereu: ”Suntem ceea ce Nicolae Iorga numea: un Stat de necesitate europeană. Răzimată pe cetatea carpatică și veghind asupra gurilor 

Dunării, străjuind aici în numele și interesul întregii Europe din spatele ei - ba, încă si mai departe - se cheamă că România noastră trăiește și vorbește aicea 

nu numai pentru dînsa singură. Statul  nostru este deci, în atenția estului și vestului, nordului și sudului deopotriva - și  în tot timpul. Ea deține, cum s-a 

spus, cu adevărat o pozițiune - cheie. Iar atenția aceasta a altuia pentru tine poate fi grijă și simpatie, poate fi ocrotire, dar poate fi și apetit sau primejdie. 

Înseamnă, deci, că, mai mult decît oriunde aiurea, veghea în astfel de puncte trebuie să fie mereu trează (veghea ta, a celui acolo așezat). Ideea de hotar, de 

putere și apetit economic internațional, de autarhie și independența, trebuie purtată acolo mereu în conștiințe, ca o obsesie. Suntem, prin poziția noastră pe 

glob, dar și prin cele ce poarta fața și ascund măruntaiele pămîntului nostru, ca o stînă carpatică la un vad de lupi. Ciobanii, drept aceea trebuie să aibe 

ghioagă bună toți și ...să doarmă cît mai puțin. Se înțelege, deci un Stat cu o astfel de situație în care te urmează în tot locul vînturile, valurile, dator este, el 

cel dintîi, să cunoască aceasta situație și să-și dea permanent seama de toate, bune și rele, cîte se ascund într-însa. Toți membrii acestui Stat, și în primul 

rînd pătura lui conducătoare, trebuie să-și aibă gîndul mereu ațintit la ele.”  (Gheorghe I. Brătianu) 

  t)  Salvarea națiunii, unitatea ei, nu are legi, doar necesități de viață și de moarte. Nimeni nu va putea opri și nici nu poate întoarce din drumul ei, DacoRomânia.  

  ț) În luna zeului Marte reafirmăm voința națională de unitate națională, pentru că în unire e tăria unei nații, iar echilibrul nostru nu poate fi interpretat ca lipsă 

de reacție la provocările unor fanatici înfierbîntați. Cu echilibrul nostru vor învăța să fie europeni, nu asiatici. Vom muri cu armele în mîini pentru libertate! 

  u) Încă ne trebuie o agenție de presă dacoromânească. Toată presa de la noi NU e a noastră, minte cu nerușinare, iar mulți ziariști fac politică antinațională! 

  v) A venit vremea să ne onorăm cu adevărat memoria eroilor naționali, pe Antonescu, pe Codreanu, pe Avram Iancu, pe Al I. I Cuza, pe toți generalii și oștenii 

Armatei române căzuți în lupte și, nu în ultimul rînd, pe Ceaușescu. Așa cum au fost ei, au murit pentru națiune. 

  x) Românul nu se teme de moarte, face haz de necaz. Prin urmare cu umor și satiră am trecut prin milenii. Și vom răzbi prin milenii. 

 

    Față de cele de mai sus, conducerile reunite ale F.A.D.R. „T.D.C.“ și ale A.N.D.L. propun și susțin următoarele obiective, scopuri și idei:  

 

 A) Reiterăm cererea de suspendare a celui care NU MAI ESTE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, ci doar al PNL și judecarea lui pentru înaltă trădare, concomitent 

cu crearea unui GUVERN DE UNIUNE NAȚIONALĂ care să organizeze alegeri, atît locale, cît și parlamentare și prezidențiale în acest an; 

 B) Militarii în rezervă și în retragere, de toate gradele și din toate armele, reprezintă unica forță conștientă, capabilă să salveze România, alături de alte forțe ale 

tineretului, în curs de structurare și afirmare. Toate organizațiile trebuie unite într-o singura fundație/partid. Ei trebuie să intre în toate partidele, să candideze la 

locale, la parlamentare. Rezerva Armatei, reunită în jurul ANCMRR, poate să genereze Partida Națională, adaptată vremurilor în care trăim, creînd polul 

naționalist care lipsește în Parlament și în Consiliile locale de prea multă vreme, o Alianță Națională a Dacilor Liberi.  

  Armata, Serviciile, Poliția, Jandarmeria etc. ar avea o voce în forul legislativ suprem contra batjocoririi  celor activi și în rezervă, fără de care nu s-ar putea face 

nici un guvern.  

C)   Suntem o națiune veche. Va trebui să muncim din greu încă 25 -30 de ani pentru a fi ce a fost acum 30 de ani, pentru a fi stăpînă acasă și ca să învingem!  

D) Noi suntem ca trestia, ne aplecăm unduind în furtună pînă la pămînt, fără să ne rupem, și, după ce trec vremurile grele, ne ridicăm vertical și continuăm.     

E). Armata este coloana vertebrală a națiunii. Patriotismul de azi constă în desăvîrșirea profesională a fiecăruia în domeniul său de activitate.  

F). Cerem desecretizarea tuturor dosarelor privind privatizările, verificarea lor în instanțe, iar acolo unde s-a încălcat legea să se ia măsurile legale care se impun.  

G) Cerem construirea unei noi capitale de vară DACOROMÂNIDAVA în Țara Bîrsei în mijlocul țării, creînd noi locuri de muncă pentru milioanele de  românii 

care se întorc acasă și dezvoltarea unui sistem radial de autostrăzi din depresiunea respectivă spre toate provinciile noastre istorice, peste munți.  

H) Cerem ca problema SIIJ să fie soluționată prin referendum național, fiind de interes național major, și nu prin ordonanțe de urgență, cum ar vrea guvernul; 

Î) E nevoie de o adevărată BANCĂ A NAȚIUNII sub controlul Parlamentului țării, alături ce CECBANK. 

I) DNA ca poliție politică, antinațională, neconstituțională, care lucrează pentru alții, la comandă, a scăpat de sub control. Procurorii trebuie redistribuiți în 

Parchetul General după examinarea capacităților profesionale ale fiecăruia pentru ca fiecare să ocupe locul pe care îl merită, fie în sistem, fie în afara lui. 

J) Trebuie să facem din Curtea Constituțională o Secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, componentă a sistemului judiciar, constituită numai din magistrați cu 

vechime în sistemul judiciar, din profesori doctori, cercetători științifici, fără apartenență politică, aleși prin vot deschis de către Parlament, la propunerea C.S.M.  

K) Cerem ca să nu schimbați legile, regulile în timpul  alegerilor. Naționalitatea să fie declarată în scris, de fiecare alegător, iar celor cu dublă cetățenie să le fie 

interzis a mai fi funcționari publici în statul român. Votarea să se facă în țară, obligatoriu pentru toți. Iar cei care votează să achite taxele, impozitele la zi in țară. 

L) După alegeri este nevoie de o reală reforma a legilor electorale, a legii partidelor politice, a funcționarilor publici, de înlocuirea votului secret cu votul deschis, 

în toate instituțiile de stat, după modelul elvețian, inclusiv pentru referendum și în alte consultări privind viața social-politică și economică, culturală națională și 

locală. Voința autentică a națiunii privind viața publică trebuie să se manifeste la vedere, peste tot. Treburile publice, democrația, nu sunt secrete.  

   Cu cit e mai multă transparență, cu atit este mai multă democrație. Există democrație doar în lipsa secretelor.  Mai puțin in Armată, unde nu există democrație. 

M) De urgență, țara are nevoie de o reforma profundă a legislației securității și apărării naționale a întregului popor, a siguranței și a ordinii publice, precum și 

elaborarea statutelor cadrului militar, ale ofițerului de informații și contrainformații, ale  polițistului, a tuturor legilor specifice domeniilor de mai sus, pentru 

protecția și apărarea românilor și a intereselor naționale în țară și în lume. Trebuie structurate trei servicii pe baze noi: a) Serviciul Secret de Informații Externe 

al DacoRomâniei - SSIEDR, b) Serviciul Secret de Informații Interne al DacoRomâniei– SSIIDR și, c) un al treilea Serviciul Secret Special de Contrainformații 

Militare al DacoRomâniei – SSSCIMDR, – ca ”vînător de trădători”  - care să verifice loialitatea aparatului de stat și a celor din toate celelalte servicii secrete.  

     O nouă lege a C.S.A.T. se impune ca să fie sub controlul Parlamentului, nu deasupra Parlamentului, într-o republică parlamentară democratică. 

N) Modificarea Codului penal și Codului de procedură penală, a legilor justiției cere judecarea judecătorilor, iar justiția să nu fie nici ea deasupra legii.  

O) Refacerea industriei de apărare, producția și înzestrarea armatei cu tehnică de luptă proprie și la nivel mondial se impun cu urgență. Investițiile în tehnologii 

noi trebuie maximizate astfel încît să consolidăm cercetarea științifică militară pentru a recupera rapid decalajul actual față de alte state ale lumii. 

P) Refacerea identității, solidarității și coeziunii naționale, creșterea rolului culturii și promovarea limbii dacoromâne în vatra și în zonele de formare a națiunii 

dacoromâne, precum și consolidarea legăturilor dintre toate comunitățile în care trăiesc compact români; 

Q) Proiectul ”DACIA - 2050” (vezi anexa în lucru) trebuie supus dezbaterii publice pentru a scoate România din starea de neocolonie și a consolida statul, liber 

și suveran, capabil să își apere cetățenii și resursele, pentru a împlini priorități naționale în cercetare științifică fundamentală; 

R) Un proiect al Constituției DacoRomâniei a fost elaborat de ADR și publicat spre dezbatere și poate fi consultat pe internet. 

S) F.A.D.R.”T.D.C.” la împlinirea a trei decenii de existență va avea un nou statut. Publicația ei, Dacia, a fost lansată online, ca revistă a dacilor liberi din întreaga 

lume, a intrat în al patrulea an de existență. Revista AscultIalomița a Academiei Zamolsiene „Primii în timp“ va apare în serie nouă în 2020. Revista ”Studii și 

cercetări de dacoromânistică” a Academiei DacoRomâne își continuă apariția anuală, reeditînd setul 2011-2020 inclusiv in format pdf. și pe Internet. Viitorii 

colaboratori și sponsori ai revistelor și ai Enciclopediei Academiei DacoRomâne (ediția a III-a), pot trimite comunicări și donații către 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, cititorii pot trimite de la 2% - pină la 3,7% din impozitul pe venit.  Cu aceste sume vom reedita proiectele culturale fundamentale cum sunt O 

ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE DE LA ÎNCEPUTURI PÎNĂ ÎN PREZENT de dr. Ion Rotaru (ediția a III-a care va cuprinde și addenda cu scriitorii militari 

și din cenaclul condus de autor), DICȚIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII DACOROMÂNE – dr. Mihai Vinereanu, ISTORIA DACOROMÂNILOR, 
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TESTAMENTUL ZAMOLSIAN DACOROMÂN, TEMPUS, alte lucrări - coord. dr. Geo Stroe. Tot în 2020 va apare ZAMOLSE - revista de zamolsianistică - 

filosofie a istorie și a dreptului - istorie - tempologie, stiința națiunii-sociologie-dacoromânistică,  relații internaționale-comterristica și știința conducerii.  

 Ș) Marele Nicolae Iorga a avut o viziune a ZONEI DE FORMARE A NEAMULUI DACOROMÂNESC, ca teritoriu al Vechii Europe  în care sunt rădăcinile 

strămoșilor neamului nostru (vezi hărțile de mai jos). Este necesar ca fiecare român să viziteze cît mai des locurile vetrelor străbunilor, pentru a cunoaște pe 

urmașii și rudele noastre de azi, cu care să ne ținem de neamuri. România de azi este Dacia de atunci, numai că este ceva mai mică. Între ele nu mai încape nici 

o cratimă, este DACOROMÂNIA - o realitate temporală și spirituală. GardaDacoRomână, ca tribunal moral-spiritual al cunoașterii a elaborat o Agendă-Calendar 

proprie. România este DACIA, GETIA, RAMANIA, VALAHIA, RUMUNIA sau DACOROMÂNIA, iar ACADEMIA ROMÂNĂ va deveni ACADEMIA 

DACOROMÂNĂ. 

 
    T). Cît privește Reîntregirea, accelerăm momentul 2020 -Trianon - ca act de naștere al României Reîntregite; altul va veni peste 30 de ani. Procesul Reîntregirii 

este continuu și ireversibil. Nici un cod penal din lume nu incriminează infracțiunea de reunire, de întregire a patriei. Nici o forță din lume nu poate interzice 

împlinirea idealului național. În fapt, unirea se face, se întîmplă sub ochii noștri. ”Tratatul și Dorobanțul” au făcut-o pentru națiune.  

   Viața e o luptă, se plătește și cu prețul vieții. Oficial, reîntregirea va fi recunoscută dacă suntem tari. Dacă nu, o vom lua de la capăt...mereu… 

  Ț). Vom relua inițiativa ”Alianța Națională a Dacilor Liberi”-ANDL pentru la alegerile următoare din România. Chemăm fondatorii P.R.E. și DL. în arenă 

reamintind celor care, la ordinul lui Băsescu și al altora, au virusat PRE. Magistrații, inclusiv Băsescu, vor avea o surpriză: vor plăti pentru ilegalitațile din dosar.  

   U) Vom lupta pentru recunoașterea oficială, în etape: Refacerea României Mari - 2020, Unirea Daciei Adevărate - 2025, Dacia cea Mare - 2030, Întregirea 

spirituală a Daciei-2050. Crimeea aparține DacoRomâniei din antichitate; Constantinopolul european - capitala a Vechii Europe – Dacia – Rumunia- 2050. 

 
A. REFACEREA ROMÂNIEI MARI 

 
B. UNIREA DACIEI ADEVĂRATE 

 
C. DACIA CEA MARE 

 
C.a. DACOROMÂNIA ÎMPĂRATULUI REGALIAN ȘI A SOȚIEI SALE 
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C.b. DACIA NEMURITOARE A MARELUI  REGE  BUREBISTA 

  
D. ÎNTREGIREA SPIRITUALĂ A DACIEI-2050 

 V) Spațiul cultural-spiritual în care s-a format națiunea dacoromână în Vechea Europă, identificat de marele istoric Nicolae Iorga poate renaște capitala spirituală 

- Constantinopolul european după 2050.  Etapele se vor împlini în funcție de raportul de forțe, de situația internațională, de puterea și tăria cu care noi ne vom 

apăra drepturile istorice ale dacoromânilor. „Iar noi locului ne ținem, / cum am fost așa rămînem“: daci liberi și înțelepți, dar neastîmpărați!  

 X) Chemăm toate forțele sănătoase ale națiunii la acțiuni concrete, de la om la om, om lîngă om, zi de zi, ceas de ceas, secundă de secundă. După milenii… 

românii nu vor să se mai învecineze cu românii, ci să fie împreună.  

 Y) Toate imperiile care au atacat România au dispărut din istorie. Patriile, națiunile, rămîn. Imperiile mor. 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). 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!  Trei culori cunosc pe 

lume... cînta Ciprian Porumbescu.  

 Z) iată și TATĂL NOSTRU - așa cum l-a lăsat ZAMOLSE: 
TATĂL NOSTRU CARE EȘTI ÎN LUMINA DE DINCOLO DE CERURI,  

SLĂVEASCĂ- SE NUMELE TĂU ETERN, VIE ÎMPĂRĂȚIA TA DE LUMINĂ SFÎNTĂ ȘI ETERNĂ,  

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

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 – jurămîntul dacoromân zamolsian este primit făcînd semnul crucii cu limba în cerul gurii închise).  

Salutul eminescian : -TRĂIASCĂ NAȚIA ROMÂNĂ!   

Răspuns: SUS CU DÎNSA!  

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

Geo Stroe, un dac liber și neastîmpărat 

Veniți cu noi! 
București, 23.04.2 020 d.Chr.(după Christos), 23.04.7528 d.Fl. (de la Facerea Lumii),  

23.04.12 020 d. Zm.(după Zamolse), 23.03. 35 020 d.Th. (după Thoth Atlantul), 23.04.170 d.Em. (după Eminescu) 
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