O istorisire episodica a unor fapte si
evenimente ce au marcat istoria acestui
neam, care merita vizionata si nu numai.
Bravo BBC!!!
Faceți abstracție de aluziile religioase din prima parte, sunt făcute
de oameni care nu au studiat religia, insa dpdv istoric-științific
României i se face o buna imagine, as îndrăzni spune ca se face o
reparație morala a neamului.
O sa ramaneti uimiti cât de departe au ajuns istoricii si arheologii
bulgari, in studiul tracologiei. Iar politicienii noștri nu au avut
timp de istoria neamului, trebuiau sa-si desăvârșească metodele de
subminare a economiei romanești, sa fure cu toate puterile.
Urmăriți este fantastic! Ardelenii vor fi f.f.f. afectați de capitolele “Ungaria”
Da, istoria trebuie rescrisă, iată ca deja este rescrisă, Dumnezeu a
hotărât poate că românii au fost suficient de mult timp umiliți,
înjosiți, călcați în picioare, priviți de sus, sper ca această istorie
n imagini să permită ca ei să nu mai fie priviți ca un pericol.

part 1 https://www.youtube.com/watch?v=mdj3se52b6Y (Intro)
part 2 https://www.youtube.com/watch?v=_ReAcq6hog4 (Preistorie)
part 3 https://www.youtube.com/watch?v=i0OOxovcpS8 (Tracii)
part 4 https://www.youtube.com/watch?v=2TJTlvM_XtM (Dacii 1)-blocat-BBC
part 5 https://www.youtube.com/watch?v=BvbmJQFF92k (Dacii 2)
part 6 https://www.youtube.com/watch?v=vuH-4psAwTM (Cultura)
part 7 https://www.youtube.com/watch?v=ItGZaTJlJ8M (Continuitate)
part 8 https://www.youtube.com/watch?v=pJRVEcDFrnU (Ungaria 1)
part 9 https://www.youtube.com/watch?v=Chgh_zwNsX0 (Ungaria 2)
part 10 https://www.youtube.com/watch?v=LEt93PLSyt8 (Liderii)

part 11 https://www.youtube.com/watch?v=cGc-xcvLeDM (Secolul 19)
part 12 https://www.youtube.com/watch?v=XV8NR_dZaDE (Primul razboi mondial)
part 13 https://www.youtube.com/watch?v=DzTx4vinCzA (Al 2-lea
razboi mondial)
part 14 https://www.youtube.com/watch?v=EH4_CR51JAo (Al 2-lea razboi mondial)
part 15 https://www.youtube.com/watch?v=eoi6GKoncEs (Holocaust)
part 16 https://www.youtube.com/watch?v=GqsQz9VOzT0 (Actual)
Cand am vazut ce pot spune aia acolo, am descarcat toate cele 16 parti (ca nu stiu
cat vor mai putea ramane pe internet). Dureaza peste 12 ore, asa ca pana ajungi sa
le vezi pe toate, trimite intai link-ul de descarcare la toti prietenii, ca sa profite si ei
timp de 10 zile cat este link-ul activ. *Nu
uita sa le ceri si lor sa le trimita mai departe cu aceeasicerere*, sa nu astepte pana
le vad pentru ca apoi sa trimita link-ul, ci sa-l trimita imediat si le vor vedea cand au
timp, ulterior.
Cei care l-au facut, au realizat o munca imensa, cautand in toate documentarele si
materialele care le-au gasit, care in majoritatea lor spun lucruri despre care istoria
oficiala tace sau minte. Desi pe
fiecare din aceste subiecte se mai poate dezvolta ideea, eu zic ca ceea ce trimit
acum este cea mai tare si mai aproape de adevar realizare documentara despre
istoria Romaniei, facuta ca un tot unitar, din preistorie pana in prezent.

