DE ZIUA LUI MIHAI EMINESCU ȘI A CULTURII ROMÂNE
APEL CĂTRE ÎNTREGUL POPOR ROMÂN

Avem cel mai bun vaccin pe plan mondial?
Înterviu cu Prof. Dr. Virgil Păunescu.
Nu vă grăbiți, ascultați de la început până la sfârșit. E nevoie de părerea Dvs.
De opinia Dvs.
https://www.youtube.com/watch?v=62zQwRPkErQ
https://www.youtube.com/watch?v=G3jwBrJgdtU
https://www.youtube.com/watch?v=kn62w3OWc2Q

D-le Prof.Dr Ciprian Păunescu, deschideți un cont bancar pentru Dvs și colegii
Dvs.
Aveți încredere, în acest cont vor intra banii necesari pentru producerea
vaccinului românesc la scară națională și internațională. Guvernanții noștri, din
decembtie 1989, până azi s-au dezlănțuit împotriva României. Țara înaintează
cu pași repezi spre falimentare. Încă nu e prea târziu, pentru a se salva.
Bineînțeles, fără dumnealor.
Dragi români, a mai fost o solidarizare națională de mare anvergură. Un milion
și jumătate de români a trecut Prutul, la frații noștri de la răsărit de Prut. Copiii
din Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța au venit la școală în România.
Pentru prima dată aveți documentele originale din partea românilor din
întreaga țară, nu din partea oficialităților, care garantau pentru școlarizarea
gratuită a acestor elevi. Pentru prima dată aveți la dispoziție evidența bancară
a unor mari sume de bani intrate în contrul Societății Culturale BucureșțiChișinău, din partea românilor, nu din partea oficialităților. Trebuie să citiți cu
atenție, de la început până la sfârșit cartea Societatea Culturală BucureștiChișinău, pentru a vă pătrunde de solidaritatea românească de atunci. Acum iar
e nevoie, pentru noi, românii, de solidaritate sufletească. Solidari ca un roi de
albine. Așa cum suntem acum,nu e bine. În starea de solidaritate sufletească
vom supraviețui ca țară, ca neam. Am traversat, în istoria noastră, vremi de
mari încercări, dar sufletește am fost de nebiruit, noi poporul român, cu
domnitorii noștri și preoții noștri. Acum voivozii, domnitorii noștri sunt în
sufletul nostru.Primul examen de solidaritaea îl vom trece cu foarte bine,
donând orice sumă, oricât de mică, oricât de mare în contul ce va fi deschis
pentru vaccinul românesc.
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ON THE DAY OF MIHAI EMINESCU AND ROMANIAN CULTURE
APPEAL TO THE WHOLE ROMANIAN PEOPLE

Do we have the best vaccine in the world?
Interview with Prof. Dr. Virgil Păunescu.
Don't rush, listen from beginning to end. Your opinion is needed.

https://www.youtube.com/watch?v=62zQwRPkErQ
https://www.youtube.com/watch?v=G3jwBrJgdtU
https://www.youtube.com/watch?v=kn62w3OWc2Q
Prof. Dr. Ciprian Păunescu, open a bank account for you and your colleagues.
Trust me, this account will include the money needed to produce the Romanian
vaccine on a national and international scale. Our rulers, from December 1989
until today, have been unleashed against Romania. The country is fast
approaching bankruptcy. It's not too late to save himself. Of course, without
them.
Dear Romanians, there was also a large-scale national solidarity. One and a half
million Romanians crossed the Prut, to our brothers east of the Prut. Children

from Bessarabia, northern Bukovina and Herta County came to school in
Romania. For the first time, you have the original documents from the
Romanians from all over the country, not from the officials, who guaranteed
for the free schooling of these students. For the first time, you have at your
disposal the bank records of large sums of money entered into the account of
the Bucharest-Chisinau Cultural Society, by the Romanians, not by the officials.
You must read carefully, from beginning to end, the book Societatea Culturală
București-Chișinău, in order to penetrate the Romanian solidarity of that time.
Now, for us Romanians, we need spiritual solidarity. Solidarity like a swarm of
bees. As we are now, it's not good. In the state of soul solidarity we will survive
as a country, as a nation. We have gone through, in our history, times of great
trials, but in our souls we have been invincible, we the Romanian people, with
our rulers and our priests. Now our voivodes, our rulers are in our souls. We
will pass the first solidarity exam very well, donating any amount, no matter
how small, no matter how big in the account that will be opened for the
Romanian vaccine.
You can read the book Societatea Culturală București-Chișinău in Noi, Dacii! Nr.
168 www.noidacii.ro or on Facebook, Gheorghe Gavrila Copil.
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